
 
 

 
 

SOVA les 
Niet alles is wat het lijkt 

 
Doelstellingen van de aflevering: 
De kinderen weten aan het eind van de les: 

 Dat je veilig bent in de buurt van water als je goed kunt zwemmen; 

 Dat je niet zomaar goed leert zwemmen, daarvoor ga je op zwemles. 
 
Nodig: 

 Plaat in bijlage op digibord 
 
Inleiding 
Bespreek met de kinderen de zwemles die ze net gezien hebben. De kinderen gingen voor het eerst 
in het diepe zwemmen. Welk kind durfde dat het minst goed? 
> Het meisje dat eerst niet zonder slang durfde te zwemmen. 
 
Vraag of dit meisje het minst dapper is. Aan het eind van de zwemles zwemmen de kinderen door 
het gat heen. Wie is er dan het dapperst? Waardoor merk je dat? 
> Dit was hetzelfde meisje, zij ging als eerste. 
Laat eventueel het fragment nog een keer zien. 
 
Vertel dat het meisje eerst het minst goed durfde. Ze lijkt dan het minst dapper, maar niet alles is 
zoals het lijkt. Op het eind is ze dapper. 
 
Moeilijker: Vertel dat je nog een voorbeeld hebt van iets wat niet precies is zoals het lijkt en zet de 
plaat van de heks op het bord. Welke kinderen zien de heks op dit plaatje? Als je goed kijkt kun je 
ook iets heel anders zien op dit plaatje. Zijn er ook kinderen die de mooie vrouw zien die naar 
achteren kijkt? Wijs de neus, wimpers, kin en het oor aan om de kinderen te helpen. Lijkt deze vrouw 
ook op een heks? 
 
Kern 
De kinderen zijn misschien ook weleens iets tegengekomen wat niet was zoals het leek. Kunnen ze 
een voorbeeld noemen? Laat ze aan elkaar vertellen wat ze toen deden aan de hand van de binnen- 
en buitenkring. 
Binnen- en buitenkring: laat de kinderen eerst in een kring gaan staan. Geef de kinderen de 
nummers 1 en 2. De nummers 1 zetten een grote stap naar voren en draaien zich om naar de 
nummers 2. Zo ontstaan twee kringen. In tweetallen gaan de kinderen in gesprek over het 
onderwerp. 
 
Afsluiting 
Vraag een paar kinderen waar ze het net over hebben gehad. Vertel tot slot dat niet alles is wat het 
lijkt. Mensen zijn soms ook anders dan je van te voren dacht. Net zoals de heks en het meisje dat 
eerst niet durfde te zwemmen.  



 


