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Waarom je graag de nieuwste smartphone wilt hebben2

Waarom je graag de nieuwste 
smartphone wilt hebben

 lees ik een tekst over waarom we tot een groep willen behoren.
 leer ik hoe en waarom ik me aanpas aan anderen.
 leer ik hoe ik de inhoud van een tekst verbind met mijn eigen leven.

In deze les ...

Lees de tekst een eerste keer.
tijdens het lezen

a Lees de tekst per twee.  
Leerling 1 leest hardop, leerling 2 volgt de tekst met de vinger.  
Draai de rollen om na elke alinea.

b Maak aantekeningen in je eigen werkschrift.

c Omcirkel 1 tot 4 moeilijke woorden.
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Ik zou graag …
voor het lezen 

a Teken in de linkerkolom:
- iets wat je graag wilt voor je verjaardag;
- iets wat je graag zou kopen met je 

zakgeld.

b Schrijf in de rechterkolom waarom je dat 
wilt.

Wat vraag je voor je verjaardag?
Wat koop je met je eigen zakgeld? 

Waarom wil je dat?
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Tekstduikers 3

WAAROM JE GRAAG DE NIEUWSTE 
SMARTPHONE WILT HEBBEN
Wil jij ook zo graag de nieuwste mobiele telefoon? Of dezelfde 
nieuwe game als je vriend? Niet vreemd, want door mee te doen 
met wat in jouw groep gewoon is, hoor je erbij. 

Voor veel kinderen én volwassenen is het belangrijk om bij een 
groep te horen. Door je gedrag aan te passen aan dat van de 
groep laat je zien dat je een van hen bent. Je draagt de juiste 
kleren, speelt de juiste games en doet mee met de nieuwste 
rages. Daardoor heb je minder kans om door de andere kinderen 
in de groep buitengesloten te worden.

Oertijd
Aanpassen doe je niet altijd bewust, soms heb je het zelf 
niet eens in de gaten. Dan ga je bijvoorbeeld hetzelfde staan 
of lopen als iemand anders, of je neemt de gebaren en 
gezichtsuitdrukkingen van anderen over. Maar waarom willen 
wij onszelf zo graag aanpassen aan de groep?

In een groep voel je je meestal prettiger en veiliger dan alleen. 
Waarschijnlijk stamt dat gevoel nog uit de oertijd. Onze 
voorouders hadden namelijk meer kans om te overleven als 
ze goed met anderen samenwerkten, bijvoorbeeld tijdens het 
jagen of wanneer ze zich moesten verdedigen. Aanpassing aan 
de groep was ook nodig om ruzies in de groep te voorkomen en 
ervoor te zorgen dat je niet buitengesloten werd.

Zo komt het dus dat we ons aanpassen aan anderen. En dat jij 
graag de nieuwste smartphone of games hebt. Je wilt gewoon 
bij de groep horen. Maar je hoeft natuurlijk niet alles te doen wat 
de groep doet of alles te hebben wat anderen hebben want niet 
iedereen is hetzelfde. En ook zonder de nieuwste gadgets maak 
je deel uit van de groep. Jij bent jij en je hoort erbij!

5

10

15

20

25

na het lezen 

d Wat probeert de schrijver jou uit te leggen?

e Vertel aan je buur wat je tot nu toe al onthouden hebt. 

f Stel één vraag aan je buur over de tekst. 

g Bij welke groepen hoor jij? Hoor je graag bij een groep? Waarom (niet)? 

WIST JE DAT …
... het aanpassen aan de groep ook geldt voor wat je zegt? Als 
jij ergens heel anders over denkt dan alle anderen, dan is de 
kans groot dat je je mening toch een beetje aanpast. 

Hoe laat je ‘zien’ dat je 
een van de groep bent?

 

 

 

 

 

Meer weten?
Waarom achtbanen te gek zijn!,  
Esther Walraven,  
Unieboek / Het Spectrum



Waarom je graag de nieuwste smartphone wilt hebben4

Lees de tekst een tweede keer.
tijdens het lezen

Kleur in de tekst:

 waarom iedereen zo graag dezelfde telefoon of game als een vriend wil. 

 waarom kinderen en volwassenen zo graag willen laten zien dat ze bij een groep horen.
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Beantwoord de vragen. 

a Wat betekent ‘erbij horen’? 

  

b Soms pas je je aan zonder dat je je er bewust van bent. Geef twee voorbeelden uit de tekst.

1  

2  

c Zoek zelf twee voorbeelden van rages.  

                     en                     

d Wie of wat bedoelt de schrijver met ‘voorouders’? 

 

e Vul het schema aan. 
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Bespreek samen oefening 4. Vul elkaar aan of verbeter. 5

f Waarom was het ook nodig voor onze voorouders om zich aan te passen aan een groep?

1 om  

2 om  

g “Zo komt het dus dat we ons aanpassen aan anderen.” (r. 23)
- Wat is er de oorzaak van dat we ons aanpassen?
- Wie bedoelt de schrijver met ‘ons’? 

  

 

h Welk gadget heb jij thuis? 

om  

tijdens   

 

wanneer   

 

WAAROM VORMDEN ONZE VOOROUDERS EEN GROEP?
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Lees de tekst een derde keer.6

Bespreek. 

a Op welke vier manieren laat je ‘zien of horen’ dat je bij een groep hoort?

b Waarom is het goed om bij een groep te horen?
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Beantwoord de vragen. 

a Waarom schrijft de schrijver deze tekst?

b Waarom gebruikt de schrijver een afbeelding van schapen?

c Wat betekent ‘het zwarte schaap zijn’?

d Moet je altijd bij een groep willen horen?

e Moet je alles doen wat de groep doet?  
Geef een voorbeeld van wanneer jij deed wat de groep deed en wanneer juist niet.

f Bij welke groep zou je niet willen horen? 

g “Jij bent jij en je hoort erbij!” (r. 28) Wat bedoelt de schrijver met die zin?
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Het gevlekte lammetje wil graag bij een 
groep horen. De zwarte of de witte schapen. 
Het kiest voor de grootste groep. Welke is dat? 


