
Lesbrief  Sociaal-‐Maatschappelijk     

Jij  bent  een  deel  van  de  maatschappij,  of  je  dat  nou  wilt  of  niet.  Je  deelt  de  ruimte  om  je  heen  met  
heel  veel  andere  mensen,  die  andere  ideeën  hebben,  of  andere  opvattingen  of  cultuur.  Je  komt  op  
straat,  op  school  en  in  je  werk  talloze  mensen  tegen.  Je  komt  in  dezelfde  gebouwen,  je  staat  naast  ze  
op  de  bus  te  wachten,  ze  zitten  
naast  je  in  de  kroeg  en  jullie  
staan  samen  in  de  rij  voor  de  
bioscoop  of  de  snackbar.    

Hoe  ga  jij  daarmee  om?  Kun  jij  
respect  en  begrip  hebben  voor  
andere  meningen?  Of  vind  je  
andere  ideeën  eigenlijk  
belachelijk?  Hoe  ga  jij  om  met  je  
omgeving?  Gooi  jij  je  patatbakje  
in  een  prullenbak  of  op  straat?    

Deze  dimensie  gaat  over  alles  
waar  je  in  het  dagelijkse  leven  
tegen  kunt  komen.  Je  leert  meer  
over  andere  gewoonten  en  gebruiken  en  hoe  je  met  je  omgeving  om  kunt  gaan.  Maar  je  leert  ook  over  
wat  er  gebeurt  als  het  fout  gaat  en  waar  je  hulp  kan  zoeken.  

Wat  moet  je  doen?  

  
•   Open  de  Checklist  en  sla  deze  op  in  jouw  documenten.  Op  deze  lijst  houd  je  bij  welke  

opdrachten  je  hebt  gedaan.    
  

•   Maak  de  verplichte  opdracht  Vooraf.  Deze  vind  je  op  NovaPortal.    
  

•   Volg  de  gastles.    
  

•   Maak  een  keuze  uit  de  Keuzeopdrachten.  In  totaal  maak  je  minimaal  5  opdrachten.  
Deze  vind  je  op  NovaPortal.    
  

•   Maak  de  verplichte  opdracht  Reflectie.  Deze  vind  je  op  NovaPortal.    
  

•   Als  je  alle  opdrachten  hebt  gemaakt,  laat  je  de  checklist  aftekenen  door  je  docent.    
  


