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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’. 

In deze PDF vind je een korte omschrijving van 
de inhoud van de bestaande groep 8 lessen uit 
de groep 8 leerlijn. 
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Kettingreactie 
De basis van Vriend Vijand staat 
centraal in deze les: de Gouden 
Regel ‘behandel de ander zoals je 
zelf behandeld wilt worden.’ 
Kinderen leren dat een actie altijd 
een reactie oproept. 

Voorbeeldfunctie 
In deze les denken de kinderen na 
over de rol die zij hebben binnen 
de school. Ze zijn de oudsten; hoe 
kijken andere leerlingen naar hen? 
Welke normen en waarden willen 
zij dat gelden in hun groep? En 
hoe kunnen ze een goed 
voorbeeld zijn voor de jongere 
kinderen? 

Vriendschap 
Kinderen leren in deze les dat je 
iedereen vriendelijk en respectvol 
kunt behandelen, maar niet met 
iedereen bevriend hoeft te zijn. 
Ook denken ze na over wat 
vriendschap is. Deze les is gratis te 
downloaden!
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Wat is jouw cadeau? 
In deze les staan de talenten en eigenschappen van de 
kinderen centraal. Dit zijn als het ware cadeautjes voor 
hun nieuwe klas. Kinderen schrijven dit over zichzelf 
op, maar vertellen ook aan klasgenoten wat ze zullen 
missen aan hem of haar als ze op de middelbare 
school zitten. 

Als een schaap 
Kinderen leren dat mensen de basisbehoefte hebben 
om ergens bij te horen. Van nature wil je je aan de 
groepsnormen houden. Daardoor kun je geneigd zijn 
om iets te doen wat je eigenlijk niet wilt. Hoe zorg je 
ervoor dat je niet meedoet met de rest als je dit zelf 
niet wilt? Wat zeg je dan en wat doe je dan? 

Groepsdruk 
Deze les is een vervolg op de les ‘als een schaap’. De 
kinderen krijgen inzicht in hoe je kunt reageren 
wanneer je wordt buitengesloten. Ook wordt herhaald 
dat het normaal is dat je ergens bij wilt horen, maar 
dat je zelf altijd verantwoordelijk bent voor je eigen 
acties.

vriendvijand



Verdriet is normaal 
Het lijkt soms alsof iedereen om 
je heen altijd maar blij is. Deze les 
wil kinderen leren dat verdriet 
ook normaal is. Ook komt aan 
bod hoe je verdriet kunt delen en 
uiten. 

Het nut van gevoelens 
Wat is het doel van boosheid of 
angst? Hoe zou het leven eruit 
zien wanneer we alleen maar blij 
zouden zijn? Deze vragen staan 
onder andere centraal in deze les. 

Pesten 
Deze les leren de kinderen de 
definitie van pesten. Wanneer is 
er wel en geen sprake van 
pestgedrag? Ook wordt door 
middel van een rollenspel 
inzichtelijk gemaakt wat je kunt 
doen wanneer je wordt 
uitgescholden.
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Schatzoeken 
De leerlingen denken na over hun kwaliteiten en weten 
dat ze deze kwaliteiten de komende jaren verder zullen 
ontwikkelen. Ook wordt stilgestaan bij de pubertijd en 
welke vragen er dan wellicht zullen opkomen bij de 
kinderen. 

Terugblik 
Deze les is bedoeld om in een van de laatste weken van 
het schooljaar te geven. Welke gevoelens kunnen 
kinderen bij het naderende afscheid hebben? Ook blikken 
de leerlingen terug op de afgelopen schooljaren. 

Privacy 
Deze les gaat over privacy op internet. Wat zet je wel en 
wat niet online? 

Op reis 
Deze les ontdekken de kinderen dat ze meer online zetten 
dan waar ze zich waarschijnlijk bewust van zijn. 

Algoritmes 
Kinderen ontdekken hoe algoritmes werken en kennen de 
gevaren en voordelen hiervan. Ook kunnen ze dit aan 
anderen uitleggen. vriendvijand



Feedback? Opmerkingen? 
Die horen we graag! 

Stuur ze naar 
info@vriendvijand.nl

- Dorien en Mieke 
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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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