
3 lesuren (150min)

Voorbereiding 
Vraag je leerlingen om een persoonlijk voorwerp mee te
brengen dat ze hebben gekregen van iemand waarvan ze
houden. 

Inleiding over thema liefde 
Kringgesprek ahv een persoonlijk voorwerp
Oefening liedjestekst/liefdesbrief Kringgesprek
ahv stellingen

Inhoud van de bijeenkomst

Presentatie over liefde (via deze link)
Songteksten over liefde (cfnr lijst)
Stellingen
Bord of flappen + stiften

Benodigdheden of materiaal

LES 1 Liefde, de basics

https://www.jcbazzz.be/wp-content/uploads/2021/09/Liefde-Migratie-Les-1.pptx


2 / Schrijfoefening
(40 min alleen, 30 min in

groep)
De leerlingen krijgen een
schrijfopdracht. Als
leerkracht kan je kiezen
om aan de slag te gaan
met liefdesbrieven of -
lied. De keuze is
afhankelijk van de
grootte van en veiligheid
in de groep. Verder
werken op een liefdeslied
van een populaire
zanggroep of rapper,
zorgt voor herkenning en
maakt deze opdracht net
iets gemakkelijker. 

Inleiding 
(15 min)

Inleidende presentatie
over het thema Liefde via
deze link.

De leerlingen brengen een persoonlijk
voorwerp mee dat ze hebben gekregen van
een persoon

Om de beurt stellen de leerlingen hun
voorwerp voor. 
Als leerkracht neem je een
begeleidershouding op en stel je bijvragen
om meer te weten te komen over de
betekenis van het voorwerp. Zoek naar
gelijkenissen en verschillen met andere
leerlingen om de brede waaier aan
betekenissen te kunnen achterhalen. 
Dit kan zowel in kleine als grote groep,
afhankelijk van de dynamiek en
veiligheidsgevoel in de klas. Laat de
leerlingen ook vragen stellen aan elkaar,
vertrekkende vanuit het principe ‘je mag
alles vragen, maar je hoeft nergens op te
antwoorden’.

1 / Persoonlijk voorwerp
(40 min)

We starten de bijeenkomst met een groeps-
bevorderende activiteit. De leerlingen
vertellen wat liefde voor hen betekent, aan
de hand van een persoonlijk voorwerp en
leggen van daaruit de link met het eigen
referentiekader.

van wie ze houden. Dit mag ook een foto zijn. 

De leerlingen schrijven een liefdesbrief naar iemand van wie ze houden. Dit kan
een (fictieve) crush zijn, maar het mag ook gericht zijn naar een ouder,
vriend(in), familie,... Ze krijgen hiervoor ongeveer 15 minuten (individueel). 
De leerlingen die het wensen, mogen hun brief voorlezen of iedereen markeert 5
kernwoorden die met de klas gedeeld worden. 
Je noteert de kernwoorden op het bord (of flappen) en aan de hand van de woorden
die meermaals terugkomen, werkt de klas een liefdes-mindmap uit. Aan de hand van
de mindmap kan het gesprek in de klas verder gevoerd worden. 

De leerlingen kiezen een tekst van een liefdeslied en werken hierop verder. Ze
krijgen hier 15 minuten voor.
Ze markeren 5 kernwoorden en delen die met de klas 
Je noteert de kernwoorden op het bord (of flappen) en maakt een liefdes-mindmap.
Woorden die vaker naar voorkomen kan je gebruiken om het gesprek te begeleiden. 

Een liefdesbrief 

Een lovesong 

Les 1 — Liefde, de basics

https://www.jcbazzz.be/wp-content/uploads/2021/09/Liefde-Migratie-Les-1.pptx


Wat is liefde voor jou? Liefde voor
ouders, vrienden, familie, partner? 
Wat is het liefste dat je ooit hebt
gehoord/gezien?
Waar let je op als iemand voor het
eerst ontmoet?
Heb jij als eens een crush gehad?
Heb jij je liefde voor iemand ooit
moeten bewijzen?
Heb je al eens de eerste stap gezet?
Zou je het doen?
Love = Love
Liefde is voor altijd

3 / Klasgesprek met stellingen
(50 min)

Klasgesprek op basis van onderstaande
stellingen en vragen. Hiervoor maak
je gebruik van de filmpjes die
beschikbaar zijn op vimeo. In de
straatinterviews gaan jongeren van
Bazzz de straat op en bevragen ze
mensen naar hun definitie van liefde.
In het sociaal experiment gaan
jongeren van Bazzz en leerkrachten
het gesprek met elkaar aan. Je
gebruikt de filmpjes als basis voor
het klasgesprek. Met wie uit het
filmpje zijn de leerlingen het eens?
Hebben zij een andere definitie van
wat liefde is?

Les 1 — Liefde, de basics



Volledig: Bazzz: Wat is liefde? 
https://vimeo.com/531214900

Volledig: Bazzz: Ik heb al eens een crush gehad
https://vimeo.com/544961662

Volledig: Bazzz: Waar let jij op wanneer je iemand voor het eerst ontmoet? 
https://vimeo.com/531213523 

0:00-3:00: What Is Love?
https://www.youtube.com/watch?v=9tVkWYv484Y

00:00-1:08: If you decide to love someone.
https://www.youtube.com/watch?v=mR6RUVoj_4k

00:00-3:00: How Men Know She’s The One
https://www.youtube.com/watch?v=0KZaLusGxWg

V i d e o ' s

 Les 1 - Wat is liefde, de basics
b i j l a g e n

https://vimeo.com/531214900
https://vimeo.com/544961662
https://vimeo.com/531213523
https://vimeo.com/531213523
https://www.youtube.com/watch?v=9tVkWYv484Y
https://www.youtube.com/watch?v=mR6RUVoj_4k
https://www.youtube.com/watch?v=0KZaLusGxWg


What would I do without your smart mouth?

Drawin' me in and you kickin' me out

You've got my head spinnin', no kiddin'

I can't pin you down

What's goin' on in that beautiful mind?

I'm on your magical mystery ride

And I'm so dizzy, don't know what hit me

But I'll be alright

 

My head's under water, but I'm breathing

fine You're crazy and I'm out of my mind

 

'Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I'll give my all to you

You're my end and my beginnin'

Even when I lose, I'm winnin'

 

'Cause I give you all of me

And you give me all of you, oh-oh

 

John Legend -  All of me

Lovesong



Kon de tijd terug, dan zou ik het terug draaien

En in plaats van wat haat meer geluk zaaien

Met de vraag blijf ik wachten, op je antwoord van waarom liet je mij

nou achter? En nog steeds denk ik aan hoe het was

Wij met ze tweeën, toen ik jou nog bij me had

Het is o, zo zonde dat het zo gaat, dat de vlam van ons nu dus dood

gaat

Je bent nog steeds me baby, nog steeds degene

Nog steeds wil ik mijn leven met jou delen

Want ik hou van jou en jij houdt van mij

Dus waarom ga je weg schat je weet ik heb spijt

En als je weg blijft, dan moet je dat doen baby

Maar weet ik was echt, bij mij had je het goed baby

Ja, ik spreek de truth baby, maar je moet doen wat je moet doen

Doe wat je moet baby ahh

Nino - Uit het oog (feat priester) 

Lov
esong



Every night in my dreams

I see you, I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on Near,

far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more, you open the door

And you're here in my heart

And my heart will go on and on

Céline Dion - My heart will go on

Lov
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The feeling that I'm feeling

Now that I don't hear your voice

Or have your touch and kiss your lips

Cause I don't have a choice

Oh, what I wouldn't give

To have you lying by my side

Right here, ? cause baby

When you left I lost a part of me

It's still so hard to believe

Come back baby, please

Cause we belong together

Mariah Carey - We belong together

Lov
esong



You don't have to say you love me

You don't have to say nothing

You don't have to say you're mine

Honey

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Oh, honey

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Like it's the only thing I'll ever do

Like it's the only thing I'll ever do

Your wonder under summer skies (summer skies)

Brown skin and lemon over ice

Would you believe it?

Harry Styles - Adore you

Lov
esong



I got my driver's license last week

Just like we always talked about

'Cause you were so excited for me

To finally drive up to your house

But today I drove through the suburbs

Crying 'cause you weren't around

And you're probably with that blonde girl

Who always made me doubt

She's so much older than me

She's everything I'm insecure about

Yeah, today I drove through the suburbs

'Cause how could I ever love someone else?

And I know we weren't perfect but I've never felt this way for no one

And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone

Guess you didn't mean what you wrote in that song about me

'Cause you said forever, now I drive alone past your street

And all my friends are tired

Of hearing how much I miss you, but

I kinda feel sorry for them

'Cause they'll never know you the way that I do, yeah

Today I drove through the suburbs

And pictured I was driving home to you

Olivia R. - Drivers license

Lov
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Als ik met jou ben

Dan zie ik dingen echt anders

Jij hebt mijn pijn echt veranderd, ohh ohh Ik geef niet

op

Ik geen niet op aan onze liefde

Dit is love, dit is love

 

Oh-oh, my love ga niet weg

Waar moet ik heen, als jij er niet bent Oo-oh, my love

ga niet weg

Waar moet ik heen

 

Als ik met jou ben

Als ik met jou ben

Ben ik compleet

Inez - My love

Lov
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You are the light in my day

You're brightening my day

When I see you I know I'd be okay

You are the one that I feel

And you know that it's real

When I think of you I know I'd be okay

It's you my love

Anytime I sleep

I see you my love

Early in the morning

It's you my love

It's only you I needed

Say you'd never leave cause you make my life complete

It's only you

Na only you wey I want o don't you know it's only you

Never seen the girl that can do the things, the things you

do It's only you only you only you

Say you'd never leave me

Na only you I want wey I need

Girl it's only you

Ric Hassani - Only you

Lov
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Het allerliefste, allerliefst ben ik bij jou

Allerliefst bleef ik je trouw

Ewa ja, soms gaat het fout

Je moet me vergeten of vergeven

Je moet me vergeten of vergeven

Ey, als ik denk aan het begin was alles fucking nice

Nu zoveel ruzie laatste tijd, ik word verdomme grijs

Soms voel ik mij niet super man en dan pomp ik Feis Tellie uit terwijl

ik weer aan die ballonnen heis

Ewa ja, toch moet ik verder gaan, dat wordt geëist

Want zoveel mensen in dit land kijken op naar mij

Terwijl ik weer een rondje rij en m'n jonko draai

Ben ik het allerliefst met jou, want jij hoort bij mij

Veel verleiding door de faam en al die fucking chicks

Niet de juiste timing om te gaan met al die fucking chicks Soms wel de

neiging haar te bellen als ik wakker lig Vraagt zij een scheiding hoop

ik dat dat bij de kapper is Wat grappig is, dat jij denkt dat het mij

niks deed

Kijk je face, elke ruzie doet jou pijn, ik weet

Soms denk ik, "Het is beter als je mij vergeet"

Of we komen d'r wel uit als een keizersnee.

Boef - Vergeten

Lov
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Baby I just don't get it

Do you enjoy being hurt?

I know you smelled the perfume,

The make-up on his shirt

You don't believe his stories

You know that they're all lies

Bad as you are, you stick around

And I just don't know why

If I was ya man (baby you'd)

Never worry bout (what I do)

I'd be coming home (back to you)

Every night, doin' you right

You're the type of woman (deserves good things)

Fist full of diamonds (hand full of rings)

Baby you're a star (I just want to show you, you are) You should let

me love you

Let me be the one to

Give you everything you want and need

Baby good love and protection

Make me your selection

Show you the way love's supposed to be

Baby you should let me love you, love you, love you, Love you yeah

Mario — Let me love you
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Love = love
Liefde is voor altijd

Heb je al eens de
eerste stap gezet? Zou

je het doen?

Heb jij al eens een
crush gehad?

Heb jij je liefde ooit
voor iemand moeten

bewijzen?

Waar let je op als je
iemand voor het eerst

ontmoet?

Wat is liefde voor
jou?

Liefde voor ouders?
Vrienden? Familie? Een

partner? ..

Wat is het liefste dat
iemand je ooit tegen

jou
heeft gezegd?


