
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkennis activeren (7 minuten) 

Bekijk het filmpje op slide 2. Dit is het liedje Compliment van 123Zing. 

Wat weet jij al over complimenten geven? Heb jij er al weleens eentje gekregen/gegeven? Bespreek het met je 

schoudermaatje en schrijf het op je wisbordje. (slide 3) 

Lesdoel bepalen (3 minuten) 

Bespreek samen met uw leerlingen het lesdoel.  

▪ Na deze les weet ik hoe ik aan iemand een goed compliment kan geven. 

 

Lees samen met uw leerlingen de informatie in de hotspot.  

 

Instructie  (10 minuten) 

Bekijk samen met uw leerlingen de informatie op slide 5. De leerlingen leren hoe ze een goed compliment kunnen 

geven aan een medeleerling. Geef eventueel een aantal voorbeelden.  

 

Zelfstandige verwerking (25 minuten) 

Bespreek vervolgens de uitleg op slide 6.   

We gaan zo een complimentenmuur maken in de klas. Op deze slide kunnen we lezen hoe we dat moeten doen. Laten we 

het samen bekijken.  

 

*Let op: zorg ervoor dat iedereen minstens één compliment in zijn/haar postvakje krijgt. Zo zou u bijvoorbeeld een 

compliment kunnen schrijven voor iedere leerling. 
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De complimentenmuur 
 

 
 

 

▪ Digibordles 

complimentenmuur 

▪ Stuk muur. 

▪ Enveloppen of koffiefilters. 

▪ Kaartjes of papier om 

complimenten op te 

schrijven. 

 

 
 

▪ Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit 

gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of 

schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 

▪ Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten 

te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, 

instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 

▪ Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de 

lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 

anderen. 

▪ Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit 

respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

▪ Uw leerlingen weten hoe ze aan iemand een goed 

compliment kunnen geven. 



Lesafsluiting  (15 minuten) 

 

Terugkoppeling lesdoel  

Controleer of de leerlingen het lesdoel hebben behaald (slide 7). 

 

Reflectie (slide 8) 

Bespreek nog even kort de inhoud van de tekst.  

• Hoe vond jij het om een compliment te krijgen?  

• En om te geven? 

 

Bekijk eventueel samen met uw leerlingen het filmpje op slide 9.  

 

*Uiteraard kunt u de complimentenmuur ook langere tijd in de klas houden.  

 

 

 

 

 


