
Zorgteam (W)Onderwijs 
 

Sociale vaardigheden doorheen de basisschool 
 KS 

(Cas en Lisa) 

1ste graad 
(Dirk en Dolly) 

2de graad 
(Ben Correct) 

3de graad 
(Ben Correct) 

SEPTEMBER 
Fijne start! 

- Joepi, ik kan het al 
(bijna) alleen 

- Een pluimpje krijgen is leuk, een 
pluimpje geven ook. 

- ‘Daag’   
kennismaken 

- ‘Een (glim) lach kost niets! 
Goede sfeer 

OKTOBER 
Beleefdheid. 

- Beleefd zijn, wat is 
dat?  

- Ik zeg goedendag, dat is voor 
iedereen aangenaam. (1ste lj.) 
- Je mening zeggen kan, maar wel 
beleefd.(2de lj.) 

- ‘Tafelmanieren’  
Etiquette 
 
 

- ‘Goede manieren zijn cool.’ 
Beleefdheid 

NOVEMBER 
Opgeruimd staat 
netjes. 

- De natuur en ik, 
samen één  
 

- Ik ben niet vies van opruimen. 
 

- Opgeruimd staat netjes.  
Orde en netheid  
 

- Opgeruimd staat netjes.  
Orde en netheid 

DECEMBER 
Zo voel ik mij. 

- Soms ben ik blij, dan 
weer heel boos, bang of 
verdrietig… wat gek! 

- Iedereen hoort erbij - Hart- hard  
Gevoelens uiten 

- Hart- hard  
Gevoelens uiten 

JANUARI 
We werken samen! 

- Mijn vriendje(s) en ik, 
samen sterk? 

- Samen lukt het wel. - ‘Big-Boss’  
Leiding geven / krijgen 

- ‘Big-Boss’  
Leiding geven / krijgen 

FEBRUARI 
Pesten, NEEN! 

- Op de speelplaats gaat 
het soms eens mis … 
 

- Ruzie maken? Niet voor lang 
 (1ste lj.) 
-  Sorry zeggen doet geen pijn 
 (2de lj.)   

- ‘Wie wil pesten is gezien!’ 
Pesten 
 

- ‘Zeg wat je denkt, (maar denk 
na over wat je zegt)’  
Meningen 

MAART 
Horen, zien en 
zwijgen. 

- Ik kan ook eens 
wachten 
 

- Ik luister naar wat een ander 
vertelt. 
 

- Horen zien en zwijgen.  
Discreet zijn 
 

- Horen zien en zwijgen.  
Discreet zijn 
 

APRIL 
Ik houd rekening 
met een ander. 

- Goed of fout? Ik doe 
het goed! 

 - Ik moet niet altijd mijn zin 
krijgen. 

- Enkel in je eentje heb je altijd 
gelijk. 
Discussiëren/argumenteren 

- Kritiek  
Omgaan met kritiek 

MEI 
Wil je me helpen? 

- Oei, wat nu? Soms kan 
ik het niet alleen. 
 

- Hulp vragen is niet erg. 
 

- ‘Hellup’  
Hulp vragen /accepteren 
 

- ‘Hellup’  
Hulp vragen /accepteren 
 

JUNI 
Dank je wel voor je 
hulp! 

- Kan ik jou helpen?  
- Wij stappen bijna het 
eerste leerjaar in. (3 KK) 

- Een bedankje kost geen geld 
 

- ‘Wat je zegt, ben je zelf.’ 
Respect en dankbaarheid 

- ‘Wat je zegt, ben je zelf.’ 
Respect en dankbaarheid 
- GSM/facebook Social media 


