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Problemen oplossen (2)
De les

Inhoud

Introductie

In deze les gaan de leerlingen
verder met het onderdeel leren
om problemen op te lossen.

U herhaalt de aanpak van het probleemoplossen met behulp van lesblad 1b.

Doel

Opdracht 1 Problemen oplossen

• De leerlingen kunnen verschillende oplossingen bedenken
voor een probleem.
• De leerlingen kunnen verschillende oplossingen beoordelen.

In deze opdracht herhalen de leerlingen hoe ze het lesblad 1b Mijn probleem oplossen kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen uit bijvoorbeeld de Vraag en Antwoord-bus.
1. Zorg dat er voldoende problemen in de Vraag en Antwoord-bus zitten. U kunt ook de
problemen van lesblad 2a gebruiken of zelf problemen opschrijven.
2. Verdeel de klas in groepjes van twee en geef elk tweetal een probleem uit de Vraag en
Antwoord-bus.
3. Laat elk tweetal samen lesblad 1b invullen.
4. Daarna schrijven de leerlingen elk apart een brief aan het kind met het probleem, als antwoord op hun vraag. In de brief moeten zij alle antwoorden van het lesblad verwerken.
5. Bespreek de opdracht na door een paar leerlingen hun brief te laten voorlezen.

Materiaal
• Digibord
• Pen en papier voor de leerlingen
• Bakje om kaartjes met
problemen in te doen of de
Vraag en Antwoord-bus
• Lesblad 1b van de vorige les
• Lesblad 2a

Tip
• U kunt de leerlingen vragen
om problemen die zij met de
groep willen bespreken op te
schrijven en in de Vraag en
Antwoord-bus te stoppen en
op een vast tijdstip in de week
te bespreken met de klas.
• Probeer het lesblad 1b ‘Mijn
probleem oplossen’ ook te
gebruiken bij andere schoolactiviteiten zoals in de pauze of
tijdens gym.
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Aan de slag

Opdracht 2 Problemen spelen
De leerlingen gaan in groepjes een probleem naspelen.
1. De problemen van lesblad 2a worden in een bakje verzameld. Dit kan weer de Vraag en
Antwoord-bus zijn, of een ander bakje. De leerlingen kunnen zelf nog meer problemen
bedenken, deze op aparte papiertjes schrijven en aan het bakje toevoegen.
2. Verdeel de klas in groepjes van ongeveer vier kinderen. Elke groep trekt een probleem uit
het bakje. De leerlingen gaan met hun groepje apart zitten en bereiden hun spel voor. Ze
bedenken hoe zij het probleem gaan spelen en ze bedenken mogelijke oplossingen voor
het probleem. Ze zetten dit op papier.
3. De groepjes spelen het probleem voor aan de klas. De andere leerlingen raden wat het
probleem is.
4. Daarna vertelt het groepje dat het probleem heeft uitgebeeld wat voor oplossing zij
bedacht hebben voor het probleem.
5. Deze oplossing bespreekt u klassikaal na. Vraag of de andere leerlingen het eens zijn met
de oplossing, of dat er misschien nog meer oplossingen zijn.

GROEP 8

Problemen

lesblad 2a

Heel dik
Ik ben een jongen van 11. Ik ben heel dik en dat vind ik heel vervelend. Ik word er best wel vaak mee
gepest en daar word ik heel verdrietig van. Alleen laat ik dat niet merken, want dan lachen ze me daar ook
nog om uit. Wie kan me helpen?
Een wanhopige jongen van 11

Slecht in volleyballen
Hallo allemaal, ik zit op een hele leuke school en ik heb best veel vrienden. Maar ik ben heel slecht in
volleyballen. Het is nu al zo erg dat niemand meer met mij in het team wil. Ik ben altijd de laatste die
gekozen wordt. Als ik moet serveren, maken ze ook altijd hele flauwe opmerkingen zoals ‘Goed zo Sam,
bijna raak!’. Daar word ik dan weer zo zenuwachtig van dat ik de bal ook echt mis. Ik probeer me er niks
van aan te trekken, maar dat lukt niet. Wat moet ik doen? 
Sam (12)

Verlegen
Ik ben een meisje van 10 en ik zit met een probleem: ik ben heel erg verlegen. Als iemand iets tegen me
zegt word ik rood en ik durf haast niets terug te zeggen. Ik heb ook haast geen vrienden omdat ik zo
verlegen ben. Op school blijf ik vaak binnen in de pauze, dan hoef ik tenminste niet alleen op het
schoolplein te staan. Ik vind het heel naar om zo verlegen te zijn. Het liefst zou ik nooit meer naar school
gaan. Kan iemand mij alsjeblieft helpen? 
Een meisje van 11

Zorgen over moeder
Ik heb een probleem en ik ken niemand die dat probleem ook heeft. Ik maak me de hele tijd zorgen over
mijn moeder. Ik ben bang dat ze doodgaat of dat haar iets ergs zal overkomen als ik niet thuis ben. Het is
zo erg, dat ik haast niet eens meer naar school durf. Soms doe ik net of ik ziek ben, dan kan ik tenminste
thuisblijven. Heel vaak huil ik er om. Ik heb het wel eens aan mijn moeder verteld, maar die zegt dat het
onzin is, en dat er heus niets met haar gebeurt. Maar dat helpt niet. Wat kan ik hieraan doen?  Anissa (11)

Bang voor broer
Ik ben een meisje van 12 en heb een vervelende broer. Mijn broer is heel snel boos. Hij scheldt mij en mijn
ouders uit en hij slaat mij. Ik zeg dan dat hij moet ophouden. Hij zegt dat hij dat zal doen. Maar meestal
is hij die belofte de volgende dag alweer vergeten. Ik hoop dat er iemand is die hier raad mee weet, want
soms ben ik echt bang voor hem. 
Een meisje van 12

Elke avond wakker
Ik ben een meisje van 11 en ik heb een heel gewoon leven. Ik heb alleen een probleem: ik lig bijna elke
avond wakker. Dan ben ik heel bang en lig ik maar te piekeren. Ik voel me niet veilig: waar je maar kijkt zie
je berichten over moorden en aanslagen. Meestal val ik pas heel laat in slaap. De volgende dag ben ik dan
heel moe. Ik wil hier graag vanaf. Wie kan mij advies of tips geven? 
Ruth (11)
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