
Om over na te denken

1. Kan er een wereld zonder straf bestaan volgens jou? Waarom?

2. Wat vind jij een “goede” straf?

3. Wat kan jij als leerling doen om ervoor te zorgen dat er minder 
straf moet gegeven worden?

Welke straf vind jij gepast?

Kim vraagt aan mama of ze een snoepje mag. Ze krijgt er 
geen meer want ze heeft er al één gekregen. Als mama 
naar boven is neemt ze er stiekem toch één. Mama 
ontdekt dat en Kim en krijgt straf.

Welke straf vind je goed, minder goed of slecht?

  Kim wordt naar haar kamer gestuurd.

  Kim krijgt een draai om haar oren.

  Kim mag een hele week geen TV kijken

  Kim krijgt vanavond geen dessert.

  Kim krijgt een paar klappen op haar billen

  Kim mag een paar dagen niet buiten spelen.

Het 6de leerjaar gaat op leeruitstap naar het bos. De juf 
heeft duidelijk afgesproken dat de leerlingen niet met 
stokken mogen spelen. Tijdens de wandeling neemt Tom 
een stok en slaat er mee op de rug van Kaat.



Welke straf vind je goed, minder goed of slecht?

  Tom moet thuis een opstel schrijven.

  Tom moet tijdens het vrij spel papiertjes rapen
in het bos.

  De juf slaat Tom met een stok.

  De juf scheldt Tom eens goed uit.

  Er wordt gepraat over wat er fout is gegaan.

  Tom moet tijdens het vrij spel tegen een boom
gaan staan.

Straffen, da’s straf!

Vragenlijst: duid je mening aan. Kleur het bolletje bij de zin waarmee je akkoord gaat.

1. Je ziet een leerling in de klas spieken:

O Je gaat het tegen de juf of meester klikken

O Je zegt het alleen als de juf het je vraagt

O Je zal nooit iemand verklikken

2. Iemand uit de klas wordt onrechtvaardig gestraft.

O Jij neemt het voor hem op en verdedigt hem

O Je doet of zegt niets

O Jij geeft de meester of juf openlijk gelijk

3. Je mama zegt dat je na het zwemmen je muts moet opzetten.

O Je gehoorzaamt en zet braaf je muts op

O Je denkt er meestal niet aan

O Je kan niet verdragen dat iemand jou probeert te verplichten iets te

doen en daarom doe je het opzettelijk niet



4. Je loopt zondagmorgen vroeg naar de bakker. Er is niemand op straat, geen 
verkeer, geen voetgangers, niemand. Je komt aan een verkeerslicht dat op 
rood staat.

O Je wacht tot het licht op groen staat

O Je steekt alvast over

5. Je hebt in de klas iets gedaan wat niet mocht. De juf heeft het gezien en je 
krijgt straf.

O Je bent boos, maar je weet dat je de straf eigenlijk verdiend hebt

O Je bent boos en weigert de straf te maken.

4. Wat denk je van deze straffen? Duid aan in de juiste 
kolom

Goede straf Stomme straf

100 maal schrijven “ik moet zwijgen”

Op de knieën zitten

Slaan

Opstel “Zo kan het beter”

Extra oefeningen maken

Niet mogen spelen tijdens de pauze

Een liedje van K3 zingen voor de hele 
klas 

10 minuten tegen de muur staan

In de gang straf schrijven

3 weken niet buiten spelen

Naar de directeur gaan

Vertellen wat je misdaan hebt voor 
heel de klas

In de hoek staan



Aan je haar getrokken worden

Niet mee op uitstap mogen gaan

15 minuten niet mogen turnen

Voor de juf tel je niet meer mee

Niet mogen meedoen aan het 
carnavalsfeest
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