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INHOUD  

Kobijn en Richard wandelen in het park. Plots zien ze een man die zelfmoord wil 

plegen. Ze proberen hem te redden, maar dat kunnen ze alleen door een steen 

van hem aan te nemen. Deze steen brengt volgens de verhalen ongeluk. Kobijn 

accepteert hem, maar vooral Richard ondervindt hier de gevolgen van. 

Richard wil er alles aan doen om de steen kwijt te raken. 
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OPDRACHT EXTRA OPDRACHT 

Ga in de klas op zoek naar alle leerlingen die gewoontes 

hebben die gebaseerd zijn op bijgeloof. Dit kan uiteraard 

heel divers zijn. Groene sokken dragen om een grote 

test goed af te leggen of een blokje omrijden met je fiets 

naar de sportclub om een perfecte match te spelen. 

Vertel de leerlingen ook over bijgeloof door de eeuwen 

heen. Zo zou een klavertjevier geluk brengen en een 

zwarte kat ongeluk. Kan je met de klas zoveel mogelijk 

voorbeelden van bijgeloof opnoemen? Schrijf ze 

allemaal op het bord. Zet achter elke vorm van bijgeloof 

een streepje op het bord als er leerlingen zijn die erin 

geloven. Op het einde kan je zien welke vormen van 

bijgeloof het meeste navolging hebben. 

Vraag de leerlingen om zoveel mogelijk voorbeelden te 
zoeken. Dit kunnen ook voorbeelden zijn van bijgeloof 
bij hun ouders of vriendjes. 

Op het einde van de les geef je elke leerling een 
voorwerp dat volgens het bijgeloof geluk brengt. Dit kan 
een eenvoudig koordje zijn of wat schelpjes die de 
leerlingen krijgen, waarbij je vertelt dat ze voor een 
positief bijgeloof staan.  
 
Je kan hen bijvoorbeeld zeggen dat, als het koordje rond 
de rechterpols wordt gedragen, dit een positieve invloed 
heeft tijdens het maken van testen en taken. 
 
Vraag de leerlingen nadien of ze het gevoel hadden dat 
de testen makkelijker waren door het  
bandje? Hadden ze meer zelfvertrouwen  
dan voordien? Werkte het bijgeloof  
bij hen? Of had het net een  
omgekeerde invloed? 
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