
 



Wat is verantwoordelijkheid dragen?  
Het dragen van verantwoordelijkheid is het instaan voor je eigen 

handelen. Je bent aan te spreken op wat je zegt en wat je 

doet. Verantwoordelijkheidsgevoel is het bewustzijn dat jij je taak 

op een goede manier moet uitvoeren. Het dragen van 

verantwoordelijkheid betekent ook dat er verantwoording moet 

worden afgelegd. Dat betekent dat iemand jou een vraag kan 

stellen over wat je wat je gedaan of gezegd hebt. Jij kunt dan 

uitleggen waarom je iets op deze manier gedaan hebt.  

 

Lezen uit de bijbel 
- Gen. 1: 27 – welke verantwoordelijkheid krijgen de 

mensen hier?  

- Matt. 34-40 – wat is onze eerste verantwoordelijkheid?  

- Gal. 6: 1-5 (2 en 5) – elkaars lasten dragen én je eigen 

pak dragen – hoe doe je dat?  

 

Tip voor ouders: Lees onderstaand artikel op Internet, waarin 

bovenstaande bijbelgedeeltes genoemd worden. 

bit.ly/2RAMswN   

 

Zingen (n.a.v. 1 Kor. 15: 58) 
Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig,  

Steeds overvloedig in het werk van de Heer’,  

Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig,  

Steeds overvloedig in het werk van de Heer’,  

Want je weet, dat je arbeid, nooit tevergeefs is in de Heer’,  

Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig,  

Steeds overvloedig in het werk van de Heer’ 
(op Internet is een opname te vinden van dit lied)  

 

  

https://www.lazarus.nl/artikel/2018/04/je-eigen-verantwoordelijkheid-nemen-hoe-leer-je-dat-aan-je-kind
https://www.lazarus.nl/artikel/2018/04/je-eigen-verantwoordelijkheid-nemen-hoe-leer-je-dat-aan-je-kind


Waar ben jij verantwoordelijk voor?  
Kun jij zelf een paar dingen bedenken waar jij verantwoordelijk 
voor bent? 
Wanneer wel/niet? En waarom? Doe je het dan wel of juist niet?  
Kies er hieronder een aantal en praat er samen over. 
o je eigen schoenen opruimen; 

o de schoenen van je broertje opruimen; 

o iets oprapen wat een ander per ongeluk laat vallen;  

o iets opruimen wat iemand expres op de grond gooit; 

o ervoor zorgen dat je zusje haar bord leeg eet; 

o je eigen tanden poetsen; 

o je kamer opruimen; 

o het hele huis stofzuigen; 

o boodschappen doen voor een zieke buurvrouw; 

o ervoor zorgen dat het altijd gezellig is in de klas; 

o doen wat de juf zegt; 

o schriften uitdelen in de klas; 

o elke dag uit de bijbel lezen; 

o afval opruimen; 

o een jas oprapen die van de kapstok gevallen is.  

 

Om over door te praten 
- Ik ben blij met de verantwoordelijkheden die ik krijg.  

- Waarom moet ik dingen doen die mijn kleine broertje nog 

niet hoeft te doen?  

- Waarom mag mijn grote zus dingen die ik nog niet mag?  

- Goed voorbeeld doet goed volgen.  

 

Tip voor ouders: lees hierbij onderstaand artikel over ‘Hoe leer je 

een kind verantwoordelijkheid nemen?’ 

bit.ly/2GyvWYc 

 

 

 

 

https://www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/leren-verantwoordelijkheid-nemen/
https://www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/leren-verantwoordelijkheid-nemen/


 

Een initiatief van ouders, voor ouders 

Marloes Brak, Erna Cranendonk, Tineke den Engelsman, 

Mathalie de Wildt en Anet Lindeman 

 

Deze kernwaardekaart is ook te lezen op de website van school. 

www.jandebakkerschool.nl/?p=18932  

 

http://www.jandebakkerschool.nl/?p=18932

