
Thema 1: “We zijn een groep”  
Les 1: groep 4 

De eerste week staat in het teken van de 
Gouden Weken. In deze week worden de 
vier hartkwaliteiten geïntroduceerd in de 
vorm van de dieren uit het prentenboek 
“Vier Hartsvrienden”. In de eerste week 
wordt de verbinding van de hartkwaliteit 
verbondenheid met de leercompetentie  
geven/delen gelegd. Het gevoel van 
verbondenheid  wordt bevorderd doordat 
kinderen en leerkrachten met elkaar 

kennismaken. In deze kennismaking geven kinderen en leerkrachten iets van zichzelf en delen 
ze bepaalde ervaringen met elkaar. Dit is de leercompetentie van geven/delen. De verbinding 
wordt onder andere gelegd door de spreuk “We horen bij elkaar door met elkaar kennis te 
maken”, die in de klas hangt. 

 
Doel:  

 oefenen met de vier hartkwaliteiten aan de hand van de dierfiguren  

 voorlezen “Vier Hartsvrienden” 

 het bevorderen van een positief klassenklimaat door het verbinden van 
verbondenheid met geven/delen   

 kennis maken met elkaar   
 
Materiaal:  
Het prentenboek “Vier Hartsvrienden”, eventueel een geplastificeerde Pablo Paard (zie 
bijlagen van de ‘Ik-kaartjes’). 
 
Activeren van de voorkennis van de dieren uit “Vier Hartsvrienden” 
Na de vakantie weten de kinderen waarschijnlijk de dieren uit de “Vier Hartsvrienden” niet 
meer. Het is goed om hier weer even aandacht aan te besteden door ze te herhalen. Ook kun 
je vragen naar de dieren die tegengestelde emoties representeren.  
- Laat de kinderen het prentenboekje “Vier Hartsvrienden” zien. Weten de kinderen nog 

welke dieren hierop afgebeeld zijn? Weten ze misschien ook nog welk dier welk ander 
dier in het boek helpt? 

 
Lezen van” Vier Hartsvrienden” 
Jongens en meisjes, ik ga het prentenboekje voorlezen en ik wil graag dat jullie het volgende 
onthouden: 

 Hoe heten de dieren? 

 Wat kunnen ze goed? 

 Hoe heten de dieren die geholpen worden?  
Lees in ieder geval tot bladzijde 27. Afhankelijk van de concentratie kan je het boek verder 
lezen. 
 
  



Na het lezen 
Vraag na afloop of de kinderen: 
- De namen van de dieren kennen? 
- Wat kunnen de dieren goed? 
- Hoe heten de dieren die geholpen worden? 
 
Eventuele verdieping (persoonlijker) als dit kan 
Ga een gesprekje met de kinderen aan: 
- Welk dier zou jij willen oefenen of willen zijn en waarom? 
- Van welk dier kan jij nog wat leren? 
 
De spreuk van de week 

 

 


