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thema 06 / mijn karakter

De ster van de dag ben jij! 

DOeLSteLLinGen

Nederlandstalige en anderstalige deelnemers vertellen over deel-identitei-
ten van zichzelf: weetjes, karaktertrekken, enz. De deelnemers merken dat 
bepaalde deel-identiteiten soms meer naar de voorgrond komen dan andere. 
Deelnemers brengen begrip op voor elkaars deel-identiteiten.

materiaaL

Blanco ster voor deel-identiteiten. − * 
Opdrachtkaarten. − *
Voldoende schrijfgerief. −

[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

VOOrbereiDinG

Print één ster voor elke deelnemer. −
Print voldoende opdrachtkaarten voor elk groepje. −

methODe

Sfeerschepping in grote groep

Stel een aantal vragen. De deelnemers die positief antwoorden, gaan  −
rechtstaan.

Wie van jullie kwam te voet? ›
Wie nam deze ochtend een douche? ›
Wie draagt nog zijn winterjas? ›
Wie heeft een facebook-account? ›
Wie houdt van zoet? ›
Wie voelt zich nog een kind? ›
Wie zingt graag in groep? ›
Wie slaapt graag eens lang uit? ›
Wie loopt graag in de regen? ›
Wie hoorde het nieuws al vandaag ? ›

Stel “De ster van de dag ben jij!” voor, toon de ster-afdruk. Stel vragen:  −
Wie ben je? Wat zijn jouw interesses? Heeft iemand hier in Babbelonië 
dezelfde interesses, kenmerken als jij? Vandaag gaan we dit ontdekken.

http://www.babbelonie.be/methoden
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06 De Ster Van De DaG ben jij!

In kleine groepjes

Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers  −
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers zijn samengesteld.
Geef iedereen een ster en schrijfgerief. −
Geef opdrachten:  −

Noteer je naam in het midden van de ster.1. 
Zoek samen minimum vijf zichtbare kenmerken van elke deelnemer, 2. 
bijvoorbeeld: man, bruine ogen, mooie lach, enz. 
De deelnemer noteert elk van deze kenmerken bij een andere punt van 3. 
z’n ster.
Zoek minstens drie kenmerken van die deelnemer, die je niet direct 4. 
ziet, maar na een korte kennismaking wel te weten komt. Bijvoorbeeld: 
mama van drie kinderen, doet Zumba, is een beetje verlegen, kan goed 
bakken, enz.
De deelnemer noteert ook deze kenmerken bij een punt van z’n ster.5. 
Zoek minstens twee kenmerken van de persoon, die je enkel ontdekt 6. 
als je deze persoon heel goed kent. Bijvoorbeeld: maakt graag grapjes, 
kan niet tegen onrecht, enz.
De deelnemer noteert deze kenmerken bij een punt van z’n ster.7. 
Doe dit voor alle groepsleden.8. 

Terug in de grote groep: Bingotijd!

Vraag aan de deelnemers om hun ster te tonen en andere deelnemers te  −
zoeken die deel-identiteiten gemeenschappelijk hebben met hen.
Geef hen 10 minuten om zoveel mogelijk namen bij gemeenschappelijke  −
deel-identiteiten te verzamelen.

Een kort afrondend gesprek

Stel uitnodigende vragen: Hoe was deze oefening? Heb je nieuwe dingen 
ontdekt van elkaar? Viel iets op? Ontdekkingen van de dag?

OPmerkinGen

Deze activiteit kan je best doen in een groep die elkaar al wat langer kent 
en waar de sfeer goed is.




