
Spin in het web werkblad

Zonder dat je het misschien door hebt, ken jij al een heleboel mensen. 
Allemaal mensen die wat voor je kunnen betekenen. Kijk maar!

Met wie woon je in huis?

Hoe heten je vrienden?

Je bent waarschijnlijk het meest thuis, maar op welke andere plek(ken) kom jij ook vaak?

Met wie heb jij online veel contact? Bijvoorbeeld op Instagram of tijdens het gamen?

Welke kinderen zitten er in je klas?

Met wie zit je op je sportclub?

In hoeveel groepsapps zit je?



Spin in het web werkblad

Je gaat je netwerk verder uitwerken. 

1. Maak een soort spinnenweb. Zet je eigen naam in het midden.

2.  Zet alle namen van de mensen die je kent op de juiste plek in het spinnenweb. 
Maak steeds een keuze wie dichterbij of verderaf van je staat.

Dit is je netwerk. Misschien is het nog groter. Al die mensen bij elkaar weten ontzettend 
veel. En al die mensen kennen ook weer andere mensen.

Denk aan alle mensen die je kent:
•  de mensen die je hebt opgeschreven bij de 

vragen hiervoor
• papa, mama, opa’s, oma’s
• broers en zussen
• overige familie
•  mensen van je sportclub/sportschool, je 

trainer en jouw team

• je beste vrienden
• klasgenoten
• je juf of meester
• mensen op school die jij interessant vindt
• mensen die je kent van de moskee of kerk
•  mensen die je kent van muziekles, koor of 

aan andere hobby
• je buren
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Wat valt je op als je naar jouw spinnenweb kijkt?

Als je iets zou moeten vragen, aan wie zou je dit dan doen en hoe komt dat?

Zijn er ook personen in je netwerk aan wie je het minder snel durft te vragen, hoe komt dat?

Wie ken je in je netwerk die goed kan netwerken?

Wat zou je van hem of haar willen leren?

Waarvoor zou je dat nog meer nodig kunnen hebben?


