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S P R E E K B E U R T P A K K E T



Wat tof dat jij  een spreekbeurt gaat houden over 
Stichting De Ster!

In dit  pakket vind je informatie voor het houden van een spreekbeurt over Sterkamp. 
De mensen van De Ster hebben deze informatie speciaal voor jou op een rijtje gezet om je 
een beetje op weg te helpen. Maar…. een spreekbeurt maken en houden moet je 
natuurlijk zelf doen. Jij bepaalt hoe je spreekbeurt eruit gaat zien en wat je wilt vertellen. 

Om je spreekbeurt nog leuker te maken kun je een spreekbeurtpakket bij ons aanvragen. 
Stuur een mailtje met je adresgegevens naar info@stichtingdester.nl 

Heel veel succes! Laat je ons weten hoe het is gegaan? 



De voorbereiding

Stap 1: Materiaal verzamelen 

Ruim van tevoren begin je met 

het verzamelen van materiaal 

voor je spreekbeurt. Als het goed 

is, kun je in dit document (en op 

onze website) alles vinden over 

De Ster. Heb je toch nog vragen? 

Dan mag je ons altijd bellen of 

mailen!



Stap 2: Lezen en ordenen 

Er staat heel veel informatie op onze site en in dit document. Jij moet 

voor jezelf bepalen wat jij belangrijk genoeg vindt om te vertellen aan je 

klasgenoten. Van de informatie die je kiest ga je hoofdstukjes maken. 

Daarmee kun je de spreekbeurt in onderwerpen opdelen. Wij geven in 

dit document wat voorbeelden van verschillende hoofdstukken. Heel 

veel spreekbeurten beginnen met de geschiedenis van het onderwerp. 

Ter afsluiting van een spreekbeurt kun jij je klasgenoten vragen laten 

stellen óf zelf een kleine quiz houden om te testen of zij goed naar je 

hebben geluisterd.  



Stap 3:  De tekst schrijven 

• Bedenk per hoofdstuk wat je 

wilt vertellen. 

• Schrijf de tekst van je 

spreekbeurt eerst helemaal uit. 

• Lees de spreekbeurt een keer 

hardop (voor jezelf) door. 

• Maak een samenvatting van de 

tekst. Je schrijft per hoofdstuk de 

belangrijkste woorden 

(kernwoorden) op. 

Stap 4. Uit je hoofd leren en 
oefenen

Als je spreekbeurt af is, kun je ‘m 

uit je hoofd leren en oefenen. 

Natuurlijk mag je daarbij wel je 

spiekbriefje met de kernwoorden 

gebruiken.  



Tips tegen de zenuwen 
H E T  I S  H E E L  L E U K ,  M A A R  O O K  B E S T  S P A N N E N D  

O M  E E N  S P R E E K B E U R T  T E  H O U D E N .  J E  S T A A T  
H E L E M A A L  A L L E E N  V O O R  D E  K L A S  E N  A L L E  
O G E N  Z I J N  O P  J O U  G E R I C H T .  H E T  I S  H E E L  

N O R M A A L  O M  Z E N U W A C H T I G  T E  Z I J N .  D A A R  
H E E F T  I E D E R E E N  W E L  E E N S  L A S T  V A N .  D O O R  

A F  E N  T O E  D I N G E N  T E  D O E N  D I E  J E  S P A N N E N D  
V I N D T ,  K R I J G  J E  U I T E I N D E L I J K  A L L E E N  M A A R  

M E E R  Z E L F V E R T R O U W E N .  E N  D A N  Z A L  J E  
M E R K E N  D A T  D I T  S O O R T  S P A N N E N D E  D I N G E N  

S T E E D S  M A K K E L I J K E R  W O R D E N !     



Tip 1: Denk aan wat jij op kamp allemaal kon 

Het kan je helpen om terug te denken aan wat jij op kamp hebt geleerd. Weet je nog 

dat je daar allemaal spannende dingen hebt gedaan? 

Naar kamp toegaan was misschien al spannend voor je en dat heb je toch gewoon 

gedaan! Zo is er vast nog wel iets wat je eerst niet durfde, maar wel deed op kamp. 

Misschien heb je een act gedaan op de bonte avond? Of heb je een keer in de kring 

een mop verteld? Of heb je op je stoel gestaan en iets verteld over jezelf?   

Dat voelde best goed, toch?! Daar mag je trots op zijn! 

→ denk terug aan een 

moment van kamp 

waarop jij iets deed dat je 

spannend vond en 

waarvan je achteraf 

merkte dat het best 

meeviel.  



Tip 2: Gebruik de instrumenten die je op kamp hebt geleerd 

Als je merkt dat je zenuwachtig bent, kun je heel goed de Stermometer 

gebruiken om jezelf rustiger te maken. Weet je nog hoe je dat deed op kamp? 

Rode lucht uit, blauwe lucht in... 

Ook kunnen Helpende Gedachten ervoor zorgen dat jij straks zelfverzekerd 

voor de klas staat. Schrijf er van tevoren een paar op. Misschien kan iemand 

je helpen als je het moeilijk vindt om ze te bedenken? En als je zin hebt: zeg 

ze dan hardop tegen jezelf in de spiegel. Of plak ze op je spiegel met een 

post-it. Je zal zien dat het werkt!  

→ gebruik de Stermometer, 

Helpende Gedachten 

 en/of het SterStoplicht. 

 Kies welke voor jou goed werkt.



Tip 3: Zorg voor een goede 
voorbereiding en spiekbriefje 

 

Zorg dat je je spreekbeurt heel 

goed voorbereidt. Als je weet wat 

je gaat vertellen, kan er eigenlijk 

niets misgaan en is het helemaal 

niet zo spannend meer.  Het 

verhaal zit dan in je hoofd en komt 

er ‘vanzelf’ uit. 

 

Bijna niemand kan een 

spreekbeurt helemaal uit zijn 

hoofd houden. Het is daarom 

totaal niet gek om een spiekbriefje 

te hebben en je mag daar gerust 

meerdere keren op kijken. 

Tip 4: Oefen thuis voor je 
ouders/broertje/zusje en/of voor 

de spiegel
Dit weet je ook nog wel van kamp: 

oefenen helpt! Een profvoetballer 

moet heel veel trainen om goed te 

worden en om in de wedstrijd een 

goal te maken. Dat geldt ook voor 

het houden van een spreekbeurt. 

Als je het al een (paar) keer 

gedaan hebt, gaat het veel 

makkelijker en op een gegeven

moment gaat het bijna vanzelf. 

Als je de spreekbeurt voor je 

ouders/broertje/zusje oefent, 

kunnen zij je ook nog tips geven. 

Handig! 



Tips voor de dag zelf  

Tip 1: Draag kleding waarin jij je prettig voelt 

Trek op de dag van je spreekbeurt kleding aan 

waarin jij je goed voelt. Dat helpt je om op je 

gemak te zijn. 

Tip 2: Stevig staan als een boom 

Weet je nog dat je dit op Sterkamp hebt 

geleerd? Zet je voeten stevig op de grond – 

alsof ze wortels hebben die de grond in gaan. 

Haal voordat je begint met praten nog even 

diep adem, zo kom je tot rust en kun je wennen 

aan de plek voorin de klas.

Tip 3: De klas in kijken 

Blijf zoveel mogelijk de klas in kijken. 

Vind je het te spannend om kinderen 

aan te kijken? Dan kun je je ook  op een 

punt op de muur richten vlak boven hun 

hoofden. Dan hebben ze toch het 

gevoel dat je ze aankijkt. 

Tip 4: Praat rustig en duidelijk 

Probeer rustig en duidelijk te praten. Zorg 

dat je ook achterin de klas te verstaan bent. 

Neem pauzes tussen de (lange) zinnen. Je 

kunt dan meteen even op je spiekbriefje 

kijken als dat nodig is. 



Praktische tip: spulletjes en plaatjes 

Het is slim om plaatjes of spulletjes pas aan het einde van je spreekbeurt uit te 

delen. Als je dat tijdens je spreekbeurt doet, dan letten de kinderen niet meer op 

jou, maar op de spulletjes.  Wanneer je plaatjes laat zien, zorg dan dat deze 

zichtbaar zijn voor de hele klas. 



De onderwerpen
H I E R N A  V O L G E N  A L L E R L E I  H O O F D S T U K J E S  D I E  J I J  I N  J E  
S P R E E K B E U R T  K U N T  V E R W E R K E N .  J E  H O E F T  E C H T  N I E T  

A L L E S  T E  V E R T E L L E N .  K I E S  V O O R A L  U I T  W A T  J I J  L E U K  
V I N D T  E N  G E E F  E R  J E  E I G E N  D R A A I  A A N !

 Sprankelend begin met een Filmpje 
Het kan heel leuk zijn om je spreekbeurt te beginnen of juist af 

te sluiten met een filmpje. Op het YouTube kanaal van 

Stichting De Ster kun je heel veel filmpjes vinden. Typ gewoon 

‘stichting de ster’ in op YouTube en voilà: genoeg keus! Kijk er 

anders eerst een paar en kies er een uit die jij leuk/nuttig vindt.



1. Over Stichting De Ster

Stichting De Ster bestaat al ruim 10 jaar. In 2004 is het idee ontstaan om 

vakantiekampen te organiseren voor kinderen en jongeren. Vakantiekampen 

waar ze heel veel lol kunnen beleven, maar waar ze ook (onder begeleiding) 

aan de slag kunnen gaan met dingen die ze lastig vinden.  

Waarom bestaat Stichting de Ster? 

Volgens Stichting De Ster is het heel normaal dat alle mensen wel eens onzeker zijn. Dat hoort bij 

het leven. Onzekerheid kan nuttig zijn. Het zorgt er vaak voor dat je goed nadenkt voordat je iets 

doet of zegt. Maar soms is het echter zo dat jouw onzekerheden je tegenhouden. Bijvoorbeeld als 

je dingen die je leuk vindt niet doet, omdat je ze niet durft. Dan staat die onzekerheid je alleen 

maar in de weg. En dat is zonde! 

Stichting De Ster wil kinderen en jongeren hierbij helpen. Want als je al jong leert wat jouw sterke 

punten zijn en hoe je zelfverzekerd door het leven kunt gaan, heb je daar je leven lang profijt van. 

Want iedereen is bijzonder en heeft zijn/haar eigen talenten! 

Op de vakantiekampen van Stichting De Ster kun je een hele leuke tijd hebben, nieuwe vrienden 

maken en stiekem – haast zonder dat je het merkt - ook nog wat leren. 



De kampen 

In totaal gaan er per jaar ruim 400 kinderen en jongeren mee op de kampen van 

Stichting De Ster. Er zijn 5 verschillende soorten kampen: 

 

Sterkamp - voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool   

Maankamp – voor kinderen die al mee zijn geweest op Sterkamp 

SterkID – voor groep 8 ers, die zich willen voorbereiden op de middelbare school 

Stay Strong – voor jongeren tot 17 die al op de middelbare school zitten 

StarTrek - voor jongeren van 17-23 jaar, zij gaan op trektocht door Nederland om 

te onderzoeken wat zij willen doen met hun werk/studie.



Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stichting De Ster. Er werken een aantal medewerkers op 

kantoor die alles regelen, maar er wordt ook heel veel gedaan door vrijwilligers. Alle kampen 

worden helemaal begeleid door vrijwilligers. Dit zijn mensen tussen de 21 en 38 jaar uit heel 

Nederland. Iedereen die het leuk vindt om met kinderen te werken, kan solliciteren. 

De vrijwilligers nemen een hele week vrij van hun studie of werk om ervoor te zorgen dat de 

kinderen een topweek hebben. Van tevoren volgen ze allemaal trainingen waarin ze leren hoe 

ze de kinderen zo goed mogelijk kunnen helpen met hun lastige situaties. 

In totaal werken er op dit moment bijna 400 mensen als vrijwilliger voor Stichting De Ster. Dat 

zijn er best veel hè! Dankzij de tijd die vrijwilligers besteden aan onze stichting kunnen we zo 

veel kinderen helpen. Vrijwilligers zetten zich trouwens in zonder dat ze er geld mee verdienen. 

Dat zijn échte kanjers, vind je niet?



2. Over Sterkamp

Sterkamp is een kamp voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Dat 

zijn kinderen die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten. Per jaar zijn er heel 

veel Sterkampen: een stuk of 10. 

Op een Sterkamp gaan 32 kinderen mee en 17 begeleiders. Het 

kamp duurt voor de kinderen 6 dagen. Als je meegaat, slaap je 

samen met alle andere kinderen en begeleiders op een 

kamplocatie. Meestal begint het kamp op zondagochtend en gaan 

de kinderen op vrijdagmiddag weer naar huis. 



Waar is Sterkamp? 

De Sterkampen vinden plaats op hele leuke 

locaties. Meestal zijn dit kampeerboerderijen 

op plekken in Midden-Nederland. De 

kinderen komen namelijk uit het hele land, 

dus de locatie moet voor iedereen goed 

bereikbaar zijn.  Op de locaties is altijd 

genoeg ruimte om zowel binnen als buiten te 

spelen. Vaak is er een voetbalveld, een 

volleybalnet, een pingpongtafel, schommels 

of andere leuke speeltoestellen. Oh ja, en 

soms zijn er ook dieren zoals konijnen, 

kippen, honden en koeien.  

Waar slaap je? 

Het verschilt per locatie hoe de slaapkamers eruit zien, maar meestal slaap je met 

ongeveer 8 kinderen op een kamer. De jongens bij de jongens, de meisjes bij de meisjes. 

Hartstikke gezellig! De begeleiding slaapt in de buurt en die mag je ‘s nachts altijd wakker 

maken als er iets is. 



Zijn er ook regels op kamp? 

Als je een week met een grote groep mensen bij elkaar zit, dan moeten er wel regels zijn. Net als 

in de klas en op school. Je kunt je voorstellen dat het anders misgaat... dat iedereen door elkaar 

praat, dat er ruzies ontstaan of dat iedereen maar lekker doet waar hij zin in heeft. De 

allerbelangrijkste regel op Sterkamp is natuurlijk: 

er wordt niet gepest! Het is heel belangrijk dat iedereen zich fijn en veilig voelt in de groep. 

Pesten hoort daar echt niet bij. 

Dan is er nog een regel die veel kinderen op de eerste dag 

lastig vinden: je telefoon blijft thuis! 

Dat is natuurlijk niet zomaar een regel, maar dat is ergens goed 

voor. Heb jij een idee waarvoor? 

 

de mensen van De Ster vinden het belangrijk dat iedereen op 

kamp aandacht voor elkaar heeft en dat iedereen het leuk met 

elkaar heeft. Je hoeft niet met iedereen beste vrienden te 

worden, maar je moet wel respect voor elkaar hebben. 

Daarnaast gaan kinderen op Sterkamp omdat ze iets willen 

leren. Het is dus belangrijk dat kinderen kunnen oefenen met 

sociale situaties; zoals met elkaar praten en spelen. Als je de 

hele tijd op je telefoon zit, dan gaat dat natuurlijk niet. Dan ben 

je een beetje in je eigen wereld... 



3. Over wat je doet

Op Sterkamp maak je lange dagen. Je staat vroeg op en volgt een druk 

programma. Maar geen zorgen: iedere dag op Sterkamp is een feestje. Er 

wordt heel veel gelachen, gespeeld en gek gedaan. 

En af en toe wordt er ook iets geleerd. 

Iedere dag ziet er ongeveer hetzelfde uit: opstaan, aankleden, 

ochtendgym, met z’n allen ontbijten, naar SterClub, chillen, lunchen, naar 

Spel of Theater, een leuke middagactiviteit, Mentormoment, 

avondeten… En ‘s avonds is er altijd iets leuks te doen zoals een 

kampvuur, een bonte avond, een workshop, een spelletjesavond, of een 

groot spel zoals bijvoorbeeld levend stratego. 



SterClub 

Op Sterkamp ga je iedere ochtend met een groepje van 8 kinderen naar 

SterClub. Elke dag zit je daar met hetzelfde groepje en met dezelfde 2 

begeleiders. Dat is heel fijn, want zo kun je elkaar een beetje beter leren 

kennen en hoef je niet steeds te wennen aan nieuwe mensen. 

 

De Club lijkt eigenlijk wel op een kringgesprek in de klas. Je leert er 

dingen, je luistert naar anderen en je kunt zelf dingen vertellen als je wilt. 

In de Club leer je onder andere hoe gedachten, gevoelens en gedrag 

elkaar beïnvloeden en hoe je op verschillende manieren kunt omgaan 

met lastige situaties. 

Een lastige situatie kan bijvoorbeeld zijn dat je gepest wordt. Of dat je 

niet zo goed weet hoe je vrienden maakt. Of dat je je onzeker voelt 

wanneer je een ruimte binnenloopt of iets moet zeggen voor de groep... 



SterTheater 
Bij Theater kun je door middel van 

rollenspellen gaan oefenen met lastige 

situaties. Samen met 2 acteurs en de andere 

kinderen ga je situaties naspelen. Je leert

heel veel door te kijken en door te doen. Je 

leert nieuwe oplossingen bedenken en je 

leert meer over emoties en gedrag.  

SterSpel 
Bij Spel doe je met de groep allerlei leuke 

oefeningen en spellen die te maken hebben 

met lichaamshouding. Je gaat ontdekken hoe 

het is om ‘lekker in je vel’ te zitten. Je leert 

bijvoorbeeld hoe je door stevig rechtop te 

staan al zelfverzekerder kunt overkomen. 

Ook gaat het bij Spel over dingen als 

samenwerking en grenzen aangeven.  



Het Mentorgroepje 

Het is best spannend om alleen naar een kamp te gaan waar je nog niemand kent. 

Helemaal als je daar ook nog bijna een week blijft slapen. Als je meegaat op kamp zit 

je in een mentorgroepje met 1 of 2 andere kinderen en een begeleider (een mentor). 

 Als het kamp begint word je opgewacht door die mentor. Bij hem of haar kun je altijd 

terecht. Met het hele mentorgroepje krijg je eerst een rondleiding over het 

kampterrein. De ouders mogen dan ook nog even mee. 

 

De kinderen in het mentorgroepje 

zijn zo aan elkaar gekoppeld dat 

ze veel van elkaar kunnen leren. 

Ze hoeven geen beste vrienden te 

worden, maar moeten wel goed 

met elkaar kunnen praten over 

hun lastige situaties en de 

oplossingen daarvoor. 

Iemand die bijvoorbeeld veel 

vrienden heeft, kan iemand 

zonder vrienden misschien hele 

goede tips geven. 



CorFeest is misschien wel het 

allerleukste onderdeel van 

Sterkamp. 

T I J D E N S  C O R F E E S T  M A A K  J E  V A N  D E  A F W A S  E E N  D I K K E  
P A R T Y !  D E  M U Z I E K  G A A T  A A N  E N  H E T  S C H U I M  V L I E G T  I N  H E T  

R O N D .  Z O  I S  A F W A S S E N  I N E E N S  E E N  S T U K  L E U K E R ! !    
D I T  K U N N E N  J I J  E N  J E  K L A S G E N O T E N  T H U I S  N A T U U R L I J K  

G E W O O N  U I T P R O B E R E N  : )  
 

C H E C K  ' S C H U I M  E N  S O P '  O P  Y O U T U B E  V O O R  E E N  I N D R U K .



4. Over wat je leert

Waarom gaan kinderen op Sterkamp? 

 

Sterkamp is eigenlijk voor iedereen leuk en 

fijn. Maar als je meegaat, moet je wel een doel 

hebben waaraan je graag wil werken. De 

meeste kinderen gaan mee op Sterkamp 

omdat ze aan hun zelfbeeld, sociale 

vaardigheden  en zelfvertrouwen willen 

werken. 



Het mentormoment 
Iedere dag is er een uur mentormoment met het hele mentorgroepje. Tijdens het 

mentormoment is er tijd om te werken aan persoonlijke doelen. Tijdens een 

mentormoment praat je met elkaar, geef je elkaar tips, bedenk je oplossingen 

voor lastige situaties  en oefen je daarmee. 

Ieder kind op kamp heeft te maken met lastige situaties in het dagelijks leven. 

Sommige kinderen weten bijvoorbeeld niet goed hoe ze vrienden kunnen maken 

of hoe ze kunnen omgaan met pesten. Ook heb je kinderen die vinden dat ze te 

snel boos of verdrietig worden. Alle kinderen kunnen tijdens het mentormoment 

zelf bedenken aan welke doelen ze willen werken en wat ze willen leren op kamp. 

Veel kinderen vinden dezelfde dingen lastig. Dat is fijn, want zo weet je dat je niet 

de enige bent die soms iets moeilijk vindt en zo kun je elkaar helpen. 

Het mentormoment is vaak heel gezellig en je maakt mooie, ontroerende, 

grappige dingen met elkaar mee. 



Wat is zelfbeeld? 

Zelfbeeld wil zeggen: hoe je 

over jezelf denkt. Wat vind je 

van jezelf? Als je positief over 

jezelf denkt (bijvoorbeeld: ik ben 

een leuk mens, ik ben aardig, ik 

kan goed voetballen…) dan voel 

je je vaak ook beter. Ook gaat 

zelfbeeld over hoe goed je jezelf 

eigenlijk kent. Wat hoort bij jou? 

Wat past bij jou? Wat zijn je 

zwakke en sterke punten? 

Wat zijn sociale vaardigheden? 

Sociale vaardigheden gaan altijd 

over de relatie (het contact) met 

andere mensen. Bijvoorbeeld over 

hoe je een gesprek kan voeren met 

andere mensen en hoe je vrienden 

kunt maken. Of over hoe je goed 

naar andere mensen kunt luisteren, 

hoe je aandacht kunt hebben voor 

gevoelens van anderen en hoe je 

kunt samenwerken… 



weerbaarheid
zelfbeeld

zelfvertrouwen
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Lichaamstaal

gedachten - gevoelens - gedrag

(h)erkennen van je kracht
omgaan met pesten



Het SterStoplicht
ROOD 

Het SterStoplicht staat op rood: je staat voor een lastige situatie. Je 

moet even stilstaan en nadenken over wat er aan de hand is. Wat is 

de lastige situatie? Word je gepest? Heb je heimwee? Heb je 

knallende ruzie? 

ORANJE 

Als het SterStoplicht op Oranje springt, ga je nadenken over 

mogelijke oplossingen. Probeer zoveel mogelijk verschillende 

oplossingen te bedenken. Je kunt eigenlijk voor vier opties kiezen:

(HAHA) Hulp vragen, Actie, Helpende Gedachten, Afleiding/negeren.  

GROEN 

Het stoplicht is op groen gesprongen, dus het is tijd voor actie. Je 

gaat een van de oplossingen uitproberen. Rijden maar! 

Maar….. wat als de oplossing niet werkt? Dan heb je AUTOPECH!  

 EEN HANDIGE MANIER OM MET LASTIGE SITUATIES OM TE GAAN



Je hebt een oplossing uitgeprobeerd, maar de 

ruzie is niet opgelost. Wat doe je dan? 

Dan ga je terug naar oranje en probeer je een 

andere oplossing uit. Net zo lang, tot het werkt! 

 

Het is belangrijk om verschillende oplossingen uit 

te proberen, want zo kom je erachter wat voor jou 

het beste werkt. 

AUTOPECH

OH JEE



Hulp vragen 

 

vraag de juf of ze komt bemiddelen 

 

vraag of een van je ouders kan komen 

helpen 

Actie
Maak een boze tekening om te 

laten zien hoe boos je bent 

 

Je zou de ander kunnen slaan, 

maar dat helpt vaak niet. Sla dan 

bijvoorbeeld op een kussen of ga 

een rondje rennen om je boosheid 

kwijt te raken.  

Helpende Gedachten 

Ik kan het wel 

Het komt wel weer goed 

Ik probeer het gewoon 

Hij/zij vindt me straks vast weer aardig 

Hij/zij vindt het vast ook vervelend dat we 

ruzie hebben 

Als ik ga schreeuwen wordt de ruzie 

alleen maar erger, dus ik doe het niet 

Afleiding/negeren 
 

Probeer aan iets anders te 

denken. Bijvoorbeeld aan die 

leuke vakantie of aan wat je 

straks voor leuks gaat doen 

 

Loop even weg en probeer het 

later op te lossen. 



De Stermometer
OM JE GEVOELENS BETER TE CONTROLEREN 

Met de Stermometer kun je in de gaten 
houden hoe je je voelt. Hoe boos je bent, 

hoe verdrietig, hoe zenuwachtig, hoe 
blij… Je kunt de Stermometer eigenlijk 

voor alle emoties gebruiken. De 
Stermometer kan ervoor zorgen dat je 

rustiger wordt. En als je eenmaal rustig 
bent, dan kun je bijvoorbeeld die 

vervelende ruzie oplossen.

Tip tussendoor: als je de Stermometer gaat uitleggen, vraag dan of je klasgenootjes gaan 
staan en of ze meedoen. Beeld de Stermometer uit op je eigen lichaam.



 

Dan staat je Stermometer op ontploffen. Dat is lastig. Want als je zo ongelooflijk 

boos bent, dan kun je wel eens dingen doen waar je later spijt van krijgt. 

(iemand een klap verkopen bijvoorbeeld…) 

 

Als je goed naar je lichaam luistert, dan voel je dat je niet in 1 keer heel boos 

bent, maar dat je Stermometer langzaamaan oploopt. Je wordt eerst een beetje 

geïrriteerd, dan een beetje bozer, nog wat bozer, woest en dan pas slaat je 

Stermometer op tilt. Als je je Stermometer voelt oplopen kun je dus al eerder 

ingrijpen om weer rustig te worden.  

Ken je het gevoel dat je ineens zo boos bent dat je jezelf niet 
meer kan inhouden?



Hoe doe je dat? 

1. Hoe hoog zit je Stermometer? 

   

2. Let op je ademhaling. Houd eventueel een hand op 

je buik en doe je ogen dicht. Adem rode lucht uit en 

blauwe lucht in. 

3. Maak gebruik van Helpende Gedachten (praat 

tegen jezelf met je stemmetje in je hoofd) of denk aan 

iets waarvan je rustig wordt. 

Als het goed is voel je je Stermometer zakken. 

De Stermometer werkt bij iedereen anders. De een wordt snel boos, 

de ander wordt juist verdrietig of schiet snel in de lach. Bij de een loopt 

de Stermometer veel sneller op dan bij de ander. Het is vooral 

belangrijk om te weten hoe jouw eigen Stermometer werkt en hoe je 

die naar beneden krijgt.





Helpende Gedachten
Stel, je moet een spreekbeurt houden voor je klas. 

Dat is best spannend en daar kun je behoorlijk 
zenuwachtig voor zijn! Als je van tevoren heel 

negatief denkt, dan ga je je ook slechter voelen. 

 I can do it!

Gedachten zitten in je 
hoofd en die bepalen hoe jij 

je voelt. Als je positiever 
denkt, zal je je ook beter 
voelen en zullen andere 

mensen met andere ogen 
naar je kijken!



Bron: Uitgeverij Pica







5. Jouw eigen ervaringen

Vertel in dit hoofdstuk iets over je eigen 

ervaringen op Sterkamp. Het is voor je 

klasgenoten heel leuk om te horen hoe

jij het kamp zelf hebt beleefd. 

Vertel bijvoorbeeld iets over: 

- wat jij het allerleukste vond 

- waarvan jij het meeste hebt geleerd   

- waarom jij het hardste hebt gelachen  

- je favoriete begeleider en waarom     

   hij/zij jouw favoriet was 



Heel veel succes met je 
spreekbeurt!

Z I J N  E R  N O G  V R A G E N ? !  


