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LEZEN EN SPREKEN

Vooraf:
Werk per twee. Bespreek onderstaande vragen.

1. Weet je wat een babbelkont* is?
Nee? Zoek het op in een woordenboek.
En … ben je een babbelkont?
2. Praat je gemakkelijk met mensen die je niet kent?
3. Vind je het vervelend als mensen die je niet kent met jou beginnen te
praten?
4. Waarover praat je graag?
5. Waarover praat je niet graag?
* Een synoniem voor babbelkont is babbelkous of kletskous.

Tip voor de leerkracht:
De woorden babbelen, babbelkous en babbelkont worden
vaker gebruikt in Vlaanderen dan in Nederland.
In Nederland gebruikt men dan weer vaker de woorden
kletsen en kletskous.
Soms hebben deze woorden een negatieve connotatie. Een
babbelkont is dan bv. Iemand die te veel praat over
onbelangrijke dingen.

Lees het artikel.
Vul daarna het schema in en overleg met je buur.

4000 bordjes moeten van Gentenaars babbelkonten maken
Waar zou je graag beter in willen zijn?’, ‘Wat is het mooiste
compliment dat je ooit kreeg?’ of ‘Waar heb je de voorbije dagen
om gelachen?’. Binnenkort zie je deze en nog 7 andere vragen
rondhangen op honderden banken en stoelen in Gent. Met die
'babbelkont-bordjes' wil de Stad de Gentenaars uitnodigen om met
elkaar te babbelen.
In totaal zullen 4000 van die bordjes rondhangen in de stad. Op elk
bordje staat een vraag waarmee je een gesprek kan starten. "Ik roep
iedereen op om de uitdaging aan te gaan om meer 'babbelkont' te
worden", zegt schepen van Sociaal beleid en Gezondheid, Rudy
Coddens (Vooruit). "Zeker na de coronatijden waarin onze
mogelijkheden om mekaar te ontmoeten noodgedwongen beperkt
werden. Zet u neer voor een 'klapke’*, leer mekaar kennen en versterk
zo je veerkracht.“
10-daagse van de veerkracht
De campagne past in de 10-daagse van de veerkracht, die begin oktober
in heel Vlaanderen loopt. Dan kan je in Gent deelnemen aan een 50-tal
activiteiten.
(Bron: www.avs.be)

*Zet u neer voor een klapke. = Ga zitten om een babbeltje te doen.

Lees het artikel.
Kun je het schema invullen? Overleg met je buur.

ANTWOORDEN
Wie doet iets?
Wat doen ze?
Waar gebeurt het?
Voor wie is het?

Waarom gebeurt het?

Lees het artikel.
Kun je het schema invullen? Overleg met je buur.

ANTWOORDEN
Wie doet iets?

De stad Gent.

Wat doen ze?

De stad heeft bordjes laten maken. Op die bordjes staan
vragen. Die bordjes hangen aan banken en stoelen in de
stad.

Waar gebeurt het?

In de stad Gent.

Voor wie is het?

Voor de Gentenaars.

Waarom gebeurt het?

Om mensen met elkaar te laten praten, om hun veerkracht
te versterken.
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LUISTEREN (NedBox.be)

Kijk naar het filmpje hieronder.
Wat doen de mensen op de bank?
Welke vragen stellen ze aan elkaar? Noteer ze.
Waar vinden ze inspiratie voor hun gesprek?

Kijk en luister naar het filmpje. Spreek met je buur.
Wie zegt wat? Verbind de info rechts met de juiste persoon links.

Ik wil jou bedanken.

De burgemeester
noemde mij een
topvrijwilliger.

Ik doe wat ik graag
doe en daar ben ik
trots op.

Gevoelig zijn is
mijn sterkte.

Kijk en luister naar het filmpje.
Wat weet je over de mensen op deze foto?
Noteer kernwoorden.
Vergelijk jouw kernwoorden met die van je buur.

naam:
info:

naam:
info:

naam:
info:

naam:
info:

naam:
info:

naam:
info:

naam:
info:

naam:
info:

OPLOSSINGEN
naam: Laura
info: gevoelig = sterkte, dankbaar voor mensen rond haar
naam: Nano
info: koken, fotografie, doet wat hij graag doet
naam: Martine
info: warme, wijze vrouw, onafhankelijk, zelfstandig, vrij, gelukkig
naam: Adriaan
info: DJ, cello, muziek, zingen, dansen, geadopteerd, vader gestorven, moeder 86
naam: Veerle
info: energie van andere mensen, hart, dankbaar
naam: Didier
info: actie verjaardagskaartjes, vrijwilliger, compliment van burgemeester, actief

naam: Patrick
info: energie van kleinkinderen
naam: Eponine
info: weet wat ze wil, doet haar best voor studies
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LEZEN, SPREKEN, SCHRIJVEN

Welke zinnen zijn een compliment? Duid ze allemaal aan.

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Je ziet er goed uit.
Dat heb je weer goed gedaan.
Je kunt misschien wat vaker de krant lezen?
Heb je goed geslapen? Je ziet er een beetje moe uit.
Ik werk graag met jou samen. Je bent een fijne collega.
Ik vind jou een warme, intelligente vrouw.

Geef nu zelf een compliment aan je buurman of
buurvrouw. Schrijf er ook eentje op een briefje voor je
leerkracht.

Welke zinnen zijn een bedanking? Duid ze allemaal aan.

❑
❑
❑
❑
❑

Bedankt voor je hulp. Dat is echt lief van je.
Ik vind het fijn dat je zo dankbaar bent.
Geen dank, ik help je graag, dat weet je.
Hartelijk bedankt dat ik bij jullie mocht logeren.
Dank u voor het lekkere eten en de fijne avond. Ik heb er echt van
genoten.

Waarvoor wil jij je buurman of buurvrouw bedanken? En je
leerkracht?

Welke zinnen zijn mogelijk? Duid ze allemaal aan.

❑
❑
❑
❑

Ik ben trots op mijn zoon. Hij is een vriendelijke jongen.
Tina en Adil zijn trots op hun huis. Ze hebben er hard in gewerkt.
Mijn ouders zijn trots op de zon als ze op hun balkon schijnt.
Ik ben er trots op dat ik mijn diploma heb behaald.

Waar ben jij trots op? Vertel het aan je buurman of
buurvrouw.
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LUISTEREN (NedBox.be)
EN SPREKEN

Luister naar Kato en Sam.
Op welke vraag geven ze een antwoord?

1

a

2

b

3

c

OPLOSSINGEN
1. c
2. a
3. b

Nu zijn jullie aan de beurt.
Werk per twee.
Bespreek 5 van de onderstaande vragen. Kies er om de beurt eentje
uit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wat is het beste compliment dat je ooit kreeg?
Wat deed je de voorbije dagen glimlachen?
Hoe zorg jij ervoor dat anderen zich goed voelen?
Wat zou je nog willen leren of kunnen?
Waar ben jij het meest trots op?
Wat wil je later graag worden?
Wat is het beste advies dat je al gekregen hebt?
Hoe kom jij tot rust?
Waar krijg jij energie van?
Wie zou je graag willen bedanken? Waarvoor?

Gebruik je fantasie.
Welke vraag zou jij op een bank in je stad zetten?
Schrijf ze op een blaadje en doe ze in een pot.
Deze vragen kunnen jullie de volgende les bespreken.

Tip voor de leerkracht:
Er bestaan veel commerciële praatkaartjes
zoals Kletspot, Gespreksstarters, Vertellis,
Spraakwater, Dilemma op dinsdag, … maar
je kunt ook makkelijk zelf een bokaal of
doos met vragen maken of door je
leerlingen laten maken.
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LEZEN EN SPREKEN

Bekijk deze workshops. Lees de informatie en bespreek met je
buren welke workshop je (niet) zou willen volgen en waarom.
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LUISTEREN EN SPREKEN

Vooraf: Denk samen na over deze vragen, in groepjes of
per twee.

1. Heb je je geluk zelf in handen? Wat denk je? Waarom?
2. Kun je perfect gelukkig zijn? Wat denk je? Waarom?
3. Wanneer ben jij gelukkig? Hoe kun je (nog) vaker gelukkig zijn?

Tip voor de leerkracht:
Je kunt de les beginnen met een verhaal uit ‘Geluk voor
Kinderen’ van Leo Bormans. Na elk verhaal staan er
opdrachten en vragen die je kunnen inspireren om een
gesprek te starten.

Kijk naar het filmpje over de geluksdriehoek. Maak
notities in het schema hieronder.

Geluk hebben: 3 factoren die je niet in de hand hebt:
1.
2.
3.
Gelukkig zijn: 3 factoren die je wel in de hand hebt:
1.
2.
3.
Let op voor de oranje bol:
=
Conclusie: perfect geluk …………………. …………………. en dat ………………….
…………………. .
Praktische tips en oefeningen → ………………….;………………………………...….

OPLOSSING

Geluk hebben: 3 factoren die je niet in de hand hebt:
1. het nest waarin je opgroeit
2. fysieke en mentale gezondheid
3. voldoende financiële middelen

Gelukkig zijn: 3 factoren die je wel in de hand hebt:
1. goed omringd zijn
2. je emotioneel goed in je vel voelen
3. jezelf zijn: jezelf graag zien en aanvaarden
Let op voor de oranje bol:
= factoren die je uit balans kunnen brengen
Conclusie: perfect geluk bestaat niet en dat is oké.
Praktische tips en oefeningen → geluksdriehoek.be

Kijk nog eens naar het filmpje over de geluksdriehoek.
Welke vragen kun je jezelf stellen als je de 3 factoren die je zelf
in de hand hebt in kaart wil brengen?
1. Goed omringd zijn:
a.
b.
c.
2. Je emotioneel goed in je vel voelen:
a.
b.
c.
3. Jezelf zijn, graag zien en aanvaarden:
a.
b.
c.
d.
e.

OPLOSSING
1. Goed omringd zijn:
a. Waar ben je dankbaar voor?
b. Bij wie vind je steun?
c. Hoe beteken jij iets voor anderen?
2. Je emotioneel goed in je vel voelen:
a. Wat helpt jou om je hoofd even tot rust te laten komen?
b. Waar krijg je energie van?
c. Ben je soms niet te streng voor jezelf?
→ Ook een plek geven aan minder positieve gevoelens: je bent zoals
je bent.
3. Jezelf zijn, graag zien en aanvaarden:
a. Waar ben je trots op?
b. Waar ben je goed in?
c. Wat vind je belangrijk in je leven?
d. Wat wil je bereiken?
e. Wat motiveert je?

7

Bronnen

▪ www.nedbox.be
▪ www.gezondleven.be
▪ https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid
▪ www.avs.be

