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Achtergrond info: 

De basis van het ‘Vriend Vijand’ programma is 
de Gouden Regel. De Gouden Regel is: 
‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt 
worden’. 

Deze les over vriendschap is een onderdeel van 
de groep 8 leerlijn. 
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Benodigdheden
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Pen en Papier

Tijdschriften

Knutselmateriaal
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Doel van de les 
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Kinderen weten dat ze 
iedereen als een vriend 
kunnen behandelen, 
maar niet met iedereen 
bevriend hoeven te zijn 

Kinderen weten wat vriendschap 
is 



Doel in  kindertaal 
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Ik weet dat je iedereen 
als een vriend kan 
behandelen, maar niet 
met iedereen bevriend 
hoeft te zijn 

Ik weet wat vriendschap is 



Terugblik 

vriendvijand



‘Verdeel de klas in groepjes van 4.  

Geef een paar minuten de tijd om 
ieder voor zich op te schrijven wat 
de kinderen nog weten van hoe zij 
vrienden hebben gemaakt op deze 
school. Voor de meeste kinderen 
zal dit bij de kleuters zijn.  

Hoe maakte je destijds vrienden? 
Wat deed je? Wat voelde je? Laat 
de groepjes met elkaar bespreken 
wat ze hebben opgeschreven.  

Terugblik 
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.



Uitleg 
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Nieuwe school 
Laat de kinderen per groepje 
opschrijven hoe ze vrienden 
denken te maken op hun nieuwe 
school. Geef een paar minuten de 
tijd. Geef dan de opdracht om 
gezamenlijk te concluderen of dit 
overeenkomsten heeft met hun 
eerste tijd op de basisschool.  

Koppel klassikaal terug. 
 

Leg uit: ‘Hier op school is de regel 
de Gouden Regel: ‘behandel de 
ander zoals jezelf behandeld wilt 
worden.’ Dit betekent dat we 
iedereen als een vriend 
behandelen, want dit wil je zelf 
toch ook?! Dat is niet zo moeilijk bij 
de mensen die we aardig vinden, 
maar een stuk lastiger bij mensen 
die niet vriendelijk tegen ons doen. 
En toch houden we ons ook dan 
aan de Gouden Regel! Daarmee 
kun je verschil maken voor jezelf 
en voor een ander.’  
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Spiegelneuronen 

Haal de klok weg. Geef de opdracht om door de klas te lopen en 
dan met je groepje te gaan zitten als ze denken dat er een 
minuut voorbij is.  

Bespreek vervolgens klassikaal op basis waarvan je hebt 
gekozen te gaan zitten: op hun eigen ideeën of op het gedrag 
van klasgenoten? Maakt het gedrag van anderen je nog aan het 
twijfelen?’  
Leg uit: ‘Doordat ieder mens spiegelneuronen heeft, wil je het 
gedrag van een ander eigenlijk overnemen. Ook als je zelf denkt 
dat de minuut nog niet voorbij is. 

Volgend jaar kom je op een school waar niet iedereen deze 
Gouden Regel gebruikt. Toch kun jij de Gouden Regel blijven 
gebruiken. Want door de spiegelneuronen in de hersenen van 
anderen willen ze dan ook zo naar jou reageren! Als jij aardig 
doet, wil een ander automatisch aardig terug doen. Sommige 
mensen zullen er desondanks voor kiezen om niet vriendelijk te 
doen. Dat is hun keus. Jij kiest zelf wat je doet.’ 
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Ga verder: ‘Ook al behandel je 
iedereen als een vriend, je hoeft 
niet met iedereen bevriend te 
zijn. Wat vind jij belangrijk in een 
vriendschap?’ 

Laat de kinderen in groepjes of 
individueel een collage maken 
waarop ze vriendschap 
verbeelden. Laat ze tekenen, 
knutselen of plaatjes knippen uit 
tijdschriften.
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Check! 
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Presentatie collage 

Laat de kinderen hun collage presenteren en hierbij 
een korte beschrijving geven van wat voor hen 
vriendschap is.   

Als de kinderen terugkijken op de basisschooltijd; zijn 
de vriendschappen die ze daar hebben opgebouwd 
zoals ze hebben verbeeld in de collage? Hoe zal dit 
gaan op de middelbare school? Wat verwacht je van je 
vrienden op de middelbare school?  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Extra tips bij deze les 
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Verder uitdiepen 

Het kan zijn dat de leerlingen niet goed weten hoe ze nieuwe 
vrienden moeten maken. Vul deze les dan aan met 
onderstaande verwerking. Dit kan direct na deze les of doe dit 
later deze week. 

Verwerking 

Kijk het filmpje ‘nieuwe vrienden maken op de middelbare 
school'. Je vindt dit filmpje door te gaan naar www.schooltv.nl en 
dan te zoeken op ‘nieuwe vrienden maken’.  

In het filmpje wordt dit gezegd: ‘Toen ging ik op een stoel zitten 
en dat was in hetzelfde lokaal. En tsja toen gingen we een beetje 
praten en toen waren we vrienden.’  

Leg uit: ‘Er zullen vast meer tips zijn dan ‘gewoon gaan praten’. 
Ieder groepje gaat nu zoveel mogelijk tips opschrijven die 
kunnen helpen met het maken van vrienden in je nieuwe klas. 
Hiervoor krijgen jullie 5 minuten de tijd.’  

Laat dan alle tips opnoemen en typ in een Word document mee. 
Welk groepje heeft de meeste tips? Hoeveel tips hebben de 
kinderen met z’n allen bedacht?  

-
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Feedback? Opmerkingen? 
Die horen we graag! 

Stuur naar 
info@vriendvijand.nl

- Dorien en Mieke 

vriendvijand

Wil je de online licentie voor het hele groep 8 pakket? Of de 
online licentie voor groep 1 tot en met groep 8?! Mail dan naar 

info@vriendvijand.nl. 
Zouden we superleuk vinden! 
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