
DE RESPECTMUUR
Introductie
Muren worden door mensen samen gebouwd; steen voor steen. 
Hetzelfde geldt voor een respectvolle samenleving. Want respectvol ‘samen’-leven, 
dat doen we met elkaar. Zouden we samen ook kunnen bouwen aan respect? 
Met deze lesbrief bouwen jullie een RespectMuur. Iedereen draagt letterlijk zijn steentje 
bij! Door allemaal een eigen bouwstenen te ontwerpen geeft de muur straks weer wat 
respect voor jullie individueel én als klas betekent!

Wanneer het thema respect aanbod komt, wordt er vaak gesproken over hoe je je 
in bepaalde situaties moet gedragen. Er wordt dan gezegd: “Dat hoort zo” of “Dat is 
respectvol”. Maar wie bepaald hoe het hoort?  En respectvol voor wie eigenlijk?  

In een klassengesprek gaan jullie het hebben over de invulling van het begrip respect. 
Wat vinden de leerlingen zelf belangrijk, waar lopen ze tegen aan en hoe kun je zelf actief 
iets doen voor een respectvollere samenleving? 

Schrijf het woord respect op het bord. Begin met de algemene vraag: Wat is respect 
volgens jullie? Je zult merken dat er best veel sociaal wenselijke antwoorden komen: 
“Netjes gedragen”, “Doe niet dit en doe niet dat”, misschien zelfs het klassieke “Opstaan 
voor oude dames in de bus”.

Leg vervolgens uit dat je deze antwoorden overal zou kunnen tegen komen.
Veeg het bord (resoluut) schoon en zeg dat je niet op zoek bent naar de ‘standaard’ 
definitie van respect, maar naar persoonlijke meningen en ervaringen!  
 
LET OP: misschien zijn de eerste antwoorden in jouw klas wél persoonlijker, wis dan niet 
alles uit, maar filter de antwoorden samen met de groep. 

Schrijf nu: Wat betekent respect voor jou? op het bord. 
Respect kan een heel groot begrip zijn of juist iets heel kleins.  
Schrijf ook de volgende begrippen op het bord:

Bespreek met de klas hoe respect zich voor hen verhoudt tot
deze begrippen; wat vinden zij? De leerlingen geven hun  
persoonlijke mening met (eigen) voorbeelden. Na een klassen-
gesprek van max. 10 min. gaan de leerlingen verder met stap 3. 

samenwerken

grappen maken

je mening geven

culturen 
milieu

sporten

vriendschap

eerlijkheid
vrijheid 

regels

social media
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Klassengesprek: Wat is Respect.

Klassengesprek: Wat is Respect, take 2!
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Elke leerling kiest één van de begrippen als invalshoek voor een persoonlijke boodschap 
over respect. Ze gaan eerst individueel nadenken over wat ze willen zeggen.  
De leerlingen noteren wat ze vinden en waarom.

Om ze op weg te helpen kun je er een geschreven optelsom van maken:

Bijvoorbeeld: 
Je mening geven + respect = op een aardige manier zeggen wat je vindt.
Regels + respect = samen afspraken bedenken.
Vriendschap + respect = .............

Vervolgens bedenken de leerlingen hoe ze dit willen uitbeelden op
een steen van de Respect-muur. Dit kan op allerlei manieren; 
tekenen, schilderen, collage, tekst, foto’s, etc.

Ze maken eerst een schets van hun idee.

Materialen:

pen en papier 
schetspapier

tekenmaterialen

Tip: geef het 
schetspapier in 

de 
zelfde maat als 
de tegel van de

 
muur.
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De leerlingen vertellen elkaar aan de hand van de schets hun idee en geven elkaar kort 
een reactie, feedback of tips. Hoe kan het leuker, beter, duidelijker?
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Als alle stenen klaar zijn is het tijd om een klassen-statement te
formuleren. Dit doen jullie in de vorm van een hashtag bedenken.

Schrijf de begrippen van stap 2 weer op het bord. Inventariseer door middel 
van hand opsteken welk onderwerp het meest gekozen is. Laat de leerlingen 
van dit thema kort vertellen wat ze voor steen hebben gemaakt en waarom. 

Vervolgens gaan jullie klassikaal een pakkende hashtag bedenken bij dit 
thema voor op de klassen-hashtag-steen. Hou het kort en bondig. De docent 
schrijft deze duidelijk op de steen. Deze steen is nu ook onderdeel van jullie 
muur.

De leerlingen werken hun tekening uit op een echte steen van de RespectMuur.  

ANOTHER BRICK IN THE WALL

In duo’s
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