
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wil je vertellen wat er is gebeurd? 

2. Was dit een goede of een foute keuze?  

Wie heeft er last van?  

Voor wie is dit niet prettig?  

3. Hoe voelde jij je toen?  

hoe voelde de ander zich? 

4. Wil je het goedmaken?        

Hoe wil je dat doen? 

5. Wat/wie kan je helpen,  

Hoe kan je dit in t vervolg  

vermijden?  

 

1. Wil je vertellen wat er is gebeurd? 

2. Was dit een goede of een foute keuze?  

Wie heeft er last van?  

Voor wie is dit niet prettig?  

3. Hoe voelde jij je toen?  

hoe voelde de ander zich? 

4. Wil je het goedmaken?        

Hoe wil je dat doen? 

5. Wat/wie kan je helpen,  

Hoe kan je dit in t vervolg  

vermijden?  

 

Logo 

school 

6. Wil je vertellen wat er is gebeurd? 
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11. Wil je vertellen wat er is gebeurd? 

12. Was dit een goede of een foute keuze?  
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