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Werkvorm  Gevoelskaartjes

We gebruiken deze kaarten om te weten te komen wat we kunnen voelen. Hoe kijk je 

als je je zo voelt? Hoe voel je je? Wanneer voel je dit? Pak om de beurt een kaartje 

en beeld het gevoel uit.

Trots

Zin hebben om iets

te doen

Vrolijk

Zenuwachtig

Verlegen

Blij Ongeduldig

Boos
Ergens geen

zin in hebben

Bang Enthousiast

Bedroefd

(verdriet)
Teleurgesteld

Jaloers Vrij
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Werkvorm  Versier je eigen Oké! kaart

   Oké!
Handige oplossing als er iets 

onverwachts of vervelends gebeurt:

Ik voel me Oké!

     O jee!
Onhandige oplossing als er iets

onverwachts of vervelends gebeurt:
Ik voel me niet Oké!

Ik voel me verdrietig. Ik voel me bezorgd. 
Ik word ongeduldig. Ik voel me geprikkeld.
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Werkvorm  Wat zou jij doen? kaartspel

Klopt het dat je je zo voelt als dit of dat gebeurt?

Kopieer of download de kaarten. Trek om de beurt een kaart. Vertel eens: Wat is 

handiger om te denken? Wat zou hij/zij kunnen doen of denken om zich weer Oké! te 

voelen? Wat zou jij doen? Heb jij dat wel eens? Voel je je oké als je dit voelt of als dat 

gebeurt?

Op de volgende bladzijde staan nog meer Wat zou jij doen? kaartjes.

Bart voelt zich verdrietig

want zijn konijn

is ziek geworden

Natasja voelt zich boos

omdat iets niet lukt

Tim voelt zich verdrietig

want het lukt hem

niet op tijd klaar te zijn

Maartje voelt zich boos

omdat ze mee moet 

boodschappen doen

Natasja voelt zich bang

omdat ze haar schrift heeft 

gescheurd

Marijke voelt zich verdrietig 

omdat ze na moet blijven

Natasja voelt zich bang

omdat ze ruzie heeft 

met vriendinnen

Bart voelt zich boos

omdat hij uit bed moet

komen van mama
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Bart voelt zich boos omdat hij 

moet stoppen met computeren 

want het is etenstijd.

Natasja voelt zich verdrietig 

omdat niemand 

met haar wil spelen

Tim voelt zich boos 

want papa zegt dat

hij moet opschieten

Bart voelt zich boos en 

maakt ruzie omdat zijn tas 

is afgepakt

Natasja voelt zich bang 

omdat ze de toets 

niet goed maakte

Marijke voelt zich verdrietig 

omdat ze met rekenen 

fouten heeft gemaakt

Bart voelt zich bang omdat 

hij net naar een spannende

film heeft gekeken

Natasja voelt zich 

verdrietig want haar

hondje is ziek

Maartje voelt zich bang 

omdat ze aan een

mevrouw moet vragen 

waar de winkel is

Bart voelt zich boos 

omdat hij zijn tanden

moet poetsen

Maartje voelt zich bang 

omdat ze te laat komt

Maartje voelt zich verdrietig

want iemand heeft 

haar knutselwerkstuk 

kapot gemaakt
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Werkvorm  Handige/onhandige gedachten kaartspel

Maak twee stapeltjes van de kaartjes die op deze bladzijde staan en van de kaartjes 

op bladzijde 3 en 4. Zoek een Oké-gedachte bij elke O jee-gedachte. Kies een Oké-

gedachte uit om mee te oefenen.

 O jee! 

 Ik durf het niet

 O jee! 

 Ik heb geen zin

 O jee! 

 Ik kan het niet

 O jee! 

 Ik krijg het niet af! 

 O jee!  Ze doen het niet

 zoals ik het doe

 O jee! 

 Ik snap het niet

 

 O jee! 

 Ik mag niets fout doen

 O jee! 

 Ik ben te zenuwachtig
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Werkvorm  Handige/onhandige gedachten kaartspel

Op de volgende pagina staan nog meer handige/onhandige gedachtenkaartjes.

Ik kan opnieuw beginnen!
Ik adem even goed in en uit! 

Dan ben ik weer rustig!

Elk kind doet het op een eigen 

manier!

Ik ga stevig zitten als ik werk, 

dan lukt het beter!

Ik ben goed zoals ik ben!

Ik ontspan en voel me goed!
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Ik kan het!
Als ik oefen, word ik steeds 

beter in wat ik al kan.

Ook al vind ik het moeilijk,

ik probeer het wel!

Ik maak het NU af, 

dan is het klaar!

Ik vraag om hulp, dat is Oké!

Fouten zijn er om van te leren!

Iedereen maakt wel eens 

vergissingen!

Ik doe het gewoon!

Ik wil het graag leren 

dus ik begin nu!

Ik doe mijn best!

Een fout kan ik 

altijd verbeteren!

Ik zet door! Dat voelt goed!
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KWALITEIT 
Je kunnen aanpassen

(ook iets doen als anderen 
dat leuk vinden)

KWALITEIT 
Gevoelig zijn

KWALITEIT 
Iets goed kunnen 

verwoorden
(makkelijk kunnen vertellen)

KWALITEIT 
Beheerst of kalm zijn
(eerst even nadenken)

KWALITEIT 
Nuchter zijn (dingen niet 
groter maken dan ze zijn)

KWALITEIT 
Nauwgezet zijn

(netjes kunnen werken)

KWALITEIT 
Verantwoording nemen

(zelf kiezen waarmee 
je begint)

KWALITEIT
Aanwezig zijn

(niet in gedachten zijn)

KWALITEIT 
Handig zijn

(iets makkelijk doen 
of maken)

KWALITEIT 
Zelfstandig zijn

(zelf iets beginnen 
of doen)

KWALITEIT 
Ontspannen zijn

(rustig hoofd en lichaam)

KWALITEIT 
Doorzetten

(ook al is het moeilijk, 
toch iets doen)

KWALITEIT 
Doelgericht zijn

(je niet van je doel af 
laten houden)

KWALITEIT 
Leergierig zijn

(graag iets nieuws leren)

KWALITEIT 
Voorzichtig zijn

(niet in 7 sloten tegelijk 
lopen)

KWALITEIT 
Moedig zijn

(op iets af durven stappen)

KWALITEIT 
Levenslustig zijn 

(ergens zin in hebben)

KWALITEIT 
Iets WILLEN in plaats van 

moeten

KWALITEIT 
Geaard zijn/Concentratie

(met je beide voeten op 
de grond)

KWALITEIT 
Kunstzinnig zijn

(graag iets creatiefs doen)

KWALITEIT 
Enthousiast zijn

(iets met plezier doen)
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