Deugd Openheid (maart 2019)
Zelfreflectie en uitleg
Wat betekent openheid?
Hoe kun je de deugd aan kinderen uitleggen?

Leerkracht gedrag
Je benoemt bewust momenten waarin
openheid naar voren komt.
Je laat zien dat openheid tonen zit in kleine,
simpele dingen.
Je bent zelf eerlijk, helder en oprecht en je deelt
wat je bent.
Je biedt een luisterend oor voor gevoelens van
anderen met meelevende belangstelling.
Spellen
- Deugdenspel
- Trots als een pauw
(www.allesovergedrag.nl)
- Openhartig Classic
- Openhartig Kids
- Openhartig Puber Tijd
- Schatgravers
- Fotokaarten (of ansichtkaarten, heel
leuke via www.happy-postcrossing.nl )

Boeken
- Geluk voor kinderen; Leo Bormans
(Verhaal Alba, blz. 22) -> Openheid en
zingeving
- Het achterhuis – dagboek van Anne
Frank

Quote
Openheid begint met eerlijk zijn, naar jezelf en naar de ander.
Beeld
Deugdenposter, Deugdenspel deugdenkaartje en
Deugdenspelkalenderplaat: alles verkrijgbaar via
www.keiindeugden.nl
In de klas
Je hangt de deugd ‘Openheid’ (beeld+tekst) zichtbaar in de
klas.
Je bespreekt met de kinderen wat openheid is en wat de deugd
je juist kan brengen binnen de groep.
Je bespreekt dat openheid zorgt voor veiligheid. (en
tegelijkertijd ook vraagt om vertrouwen en respect!)
Je zorgt voor een duidelijke dag- en weekplanning en biedt zo
openheid naar de kinderen (geen verborgen agenda of
structurele last minute-eisen).
Activiteiten
- Gesprek over deugdenkaartjes “openheid / eerlijkheid”
Wanneer toon jij dat? Hoe voelt dat? Wat brengt dat
jou, de ander en jullie beiden?
- Door alle smartphones ‘zien’ we elkaar steeds minder.
Hoe open stel jij je op via de digitale weg? Wat zijn
hiervan de voor en tegens? Welke grenzen stel je voor
je eigen veiligheid (les social media)
- Letterlijk een spiegel voorhouden. Wat zie je? Wil je dat
ook zien? Als je heel eerlijk bent, hoe zou jij jezelf dan
willen zien? Waarom? (zorg voor veilige sfeer, activiteit
voor in kleiner groepje)
- Filosoferen n.a.v. teksten van www.veronzinsels.nl (zie
bijlage voor voorbeeld)
- Het proces van bloembollen volgen – hoe gaan deze
open – hoe ziet dat eruit? – metafoor voor openstellen
van jezelf, wat kan dat jouw brengen?
- Dagboekfragment schrijven (hoe eerlijk ben je naar
jezelf in je dagboek?)
- Spreekwoorden en gezegden waarin ‘openheid’ of
‘eerlijkheid’ centraal staat
- Gesprekken m.b.v. fotokaarten
- ‘Ingelijst’; neem een grote fotolijst en laat een kind
deze voor zich houden. Hij/zij mag nu open en eerlijk
vertellen wat van hem/haar écht ingelijst mag worden
(maak er eventueel een foto van en schrijf het eronder)
- Zorg voor verschillende kleuren en misschien wel gekke
brillen. Door welke kleur bril kijk jij? (Roze, zwart, rood,
….) Vertel eens waarom? Wat brengt het jou?
Liedjes / Internet
- https://www.youtube.com/watch?v=Oca_oMazYY8
(Bang, hoezo bang? Kinderen voor kinderen)
- https://www.youtube.com/watch?v=7El9laRhlCg
(Filmpjes over kinderen, zijn ze eerlijk of niet …)
- Uitzending van Klokhuis: Kinderarbeid & Eerlijke handel
(met natuurlijk een nagesprek)
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Creatieve activiteiten
Eigen aantekeningen
- Groepswerk ‘In de stijl van Keith
Haring’, compositie van open
mensfiguren (www.tekenenenzo.nl)
- Mensfiguur met open houding kleien
- Maak een tekening bij een verhaal (Rian
Visser) – er wordt getekend zoals het
kind het ziet, door zijn open blik op het
verhaal.
http://www.rianvisser.nl/downloads/Fa
ntasieverhalenRianVisser_2017.pdf
- Tekenopdracht: Gluren door een
sleutelgat (Zeg eens eerlijk….wat zie jij?)
- ‘De uil uit het kleurboek Zin in kleuren
(blz. 40/41)
- ‘De prairiehondl’ uit het kleurboek Zin
in kleuren deel 2 (blz. 36/37 )

Bijlage bij Openheid
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