
Inspiratiekalender 
openbaar onderwijs

De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Afbeeldingen, teksten en 
korte opdrachtjes geven inspiratie voor het begin van de schooldag  
of het kringgesprek. Er zijn opdrachten voor de onderbouw en voor  
de bovenbouw. 
Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u de kalender meerdere 
jaren gebruiken. 

Vroegboekkorting

Wilt u het nieuwe schooljaar de dagen vol inspiratie starten?  
Bestel dan deze kalender.  
Op bestellingen voor 1 maart krijgt u extra korting!

Leden van VOS/ABB: normale prijs € 15,50 (voor 1 maart € 13,50)*

Niet-leden: normale prijs € 16,95 (voor 1 maart € 14,95)*

*Prijzen exclusief btw en verzendkosten

Bestellen kan zo:
Mail naar: secretariaatvereniging@vosabb.nl en vermeld  
het te bestellen aantal en de vermelding bestelling kalender.
Of ga naar www.vosabb.nl

De kernwaarden van het openbaar onderwijs:

De kernwaarden van het openbaar onderwijs, hoe 
besteedt u daar aandacht aan?  
Met de inspiratiekalender van VOS/ABB staat u in 
de klas elke dag even stil bij verschillende thema’s. 

Iedereen welkom

Levensbeschouwing en godsdienst 

Iedereen benoembaar

Wederzijds respect

Waarden en normen

Van en voor de samenleving



Kernwaarde: Wederzijds Respect
Voor de leerkracht
Onderzoek met de leerlingen het begrip held  en laat enkele voorbeelden aan bod komen.Bespreek de volgende vragen:Wie is jouw held?

Wat is een held?
Wat doet een held?
Wanneer zeg je ‘je bent een HELD!’?

Idee: Stichting dag van Respect

Leerdoelen:

De leerling…
… begrijpt het begrip ‘held’…  kan luisteren naar de mening van anderen…  kan zijn eigen gevoel verwoorden

Iedereen welkom

Levensbeschouwing en godsdienst 

Iedereen benoembaar

Wederzijds respect

Waarden en normen

Van en voor de samenlevinggezocht: 
een held!

Kernwaarde: Waarden en normen
Voor de leerkrachtEen dilemma voor de bovenbouw:Wat als een vriendje jou een geheim vertelt en dit geheim is iets wat eigenlijk niet mag? Kun je een situatie bedenken?Wat zou je doen?

Voor de onderbouw:
Wat is een geheim?
Heb je een geheim?

Idee: 
Kwintessens (gedicht) en Stichting dag van Respect (dilemma)

Geheim
Ik heb een geheim.

Iets dat ik niet zeg

Mijn mond gaat op slot

De sleutel vliegt weg!

Ik heb een geheim.

Het zit in mijn hoofd.

Jij weet er niets van.

Dat heb ik beloofd.

Ik heb een geheim

En dat is soms zwaar

De sleutel is weg

Vond iemand hem 

maar…

Marian van Gog


