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Een moodboard is een hulpmiddel bij de sociaal-

emotionele ontwikkeling. De plaatjes van het 

moodboard maken duidelijk dat er verschillende 

gevoelens zijn. Deze gevoelens kunnen met be-

hulp van het moodboard tijdens diverse activi-

teiten besproken worden. Door met het mood-

board te werken, leren de kinderen zichzelf 

kenbaar maken in wat ze voelen en willen. Ze 

ontdekken hoe oorzaak-gevolgrelaties in elkaar 

zitten: als ik val, heb ik pijn. Als ik pijn heb, ben 

ik verdrietig. Daarnaast wordt door middel van 

het moodboard een veilige groepssfeer gecre-

eerd, waarin de kinderen mogen laten zien hoe 

ze zich voelen. In dit artikel is te lezen hoe je 

een eigen moodboard maakt en hoe je het kunt 

inzetten in je groep.

Werken met een moodboard
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Een moodboard maken 

Materiaal
• kopieerblad Basisemoties Puk
• lamineermachine
• magneetbord of houten bord en magneetverf
• houtlijm
• karton
• metalen jaslusje (kettinkje) 
• fototoestel
• tijdschriften

Neem een magneetbord of beschilder een houten 
bord met magneetverf. Zorg dat het bord groot ge-
noeg is om de vier basisemoties zichtbaar op te han-
gen. Geef het bord een centrale plaats op ooghoogte 
van de kinderen.
Knip de basisemoties en het gezicht van Puk uit en 
plastificeer ze. Plak ze met houtlijm op dik karton en 
bevestig magneten op de achterkant. Bevestig een 
metalen jaslusje met twee schroefjes op het gezicht 
van Puk of naai het vast met een dikke borduurnaald 
en een stevige draad.
Hang de basisemoties en het gezicht van Puk op het 
magneetbord. Ga op zoek naar foto’s waarop duide-
lijke emoties te zien zijn, die aansluiten bij het cen-
trale thema. Maak ook tijdens het vrij spel foto’s 
waarop de verschillende emoties goed zichtbaar zijn. 

Werken met het moodboard
Het bord kan tijdens diverse momenten ingezet wor-
den. Op de eerste plaats bij activiteiten. Als hierbij 
een emotie centraal staat, kan deze verduidelijkt 
worden met het moodboard. Zo kan het voorkomen 
dat Puk zich tijdens een activiteit verdrietig voelt. De 

basisemotie ‘verdriet’ op het moodboard helpt de 
kinderen om dit gevoel beter te begrijpen.
Het bord is ook een handig hulpmiddel bij het vrij 
spel. Een kind dat zich nog niet goed kan uitdrukken, 
kan naar een plaatje wijzen om zijn gevoelens ken-
baar te maken. Ook anderstalige kinderen kunnen zo 
meer betrokken raken bij het spel. Door emoties te 
koppelen aan sociale regels wordt het samenspel 
makkelijker. Hieronder staan diverse suggesties uit-
gewerkt over het inzetten van het moodboard.

• Voorlezen 
Bespreek de gebeurtenissen uit het verhaal. Vraag 
de kinderen hoe Puk zich hierbij zou voelen en hoe zij 
zich zelf zouden voelen. Hang de betreffende basis-
emoties op het moodboard. Laat de kinderen een  
kopie van de plaatjes uit het boek erbij hangen.

• Samenspel
Zet Puk in wanneer het vrij spel van de kinderen vast-
loopt. Laat Puk aan de kinderen vragen wat er aan de 
hand is. Ga samen met Puk en de kinderen naar het 
moodboard. Daar laat hij de kinderen naar hun ge-
voel wijzen en naar eventuele klassenregels (zie 
klassenregel: ruzie oplossen). Puk benoemt de ge-
voelens van de kinderen en helpt hen om het pro-
bleem op te lossen. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we het 
oplossen? Jij bent boos, omdat je met de aap wilt spe-
len. En hij wil ook graag met de aap spelen. Kijk eens 
naar de plaatjes. Hoe wordt het daar opgelost? Wat 
zullen wij afspreken? 
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 Klassenregel ruzie oplossen

• Gesprekjes over emoties 
Neem een reuzendobbelsteen en beplak deze met de 
plaatjes van het kopieerblad. Laat een kind met de 
dobbelsteen rollen. Kijk samen welk plaatje boven 
komt en bespreek hoe Puk kijkt. Laat dezelfde basis-
emotie op het bord hangen. Laat de kinderen ook op 
het gezicht van Puk dezelfde mond maken. 

• Themabord
Het moodboard kan ingezet worden als themaboard 
waarbij de kinderen aan hun ouders kunnen laten 
zien wat ze beleefd hebben. Zo kunnen ze bij het the-
ma Hatsjoe! laten zien dat Puk gevallen is, pijn heeft 
en verdrietig is. En dat dit probleem is opgelost door 
een pleister op de knie van Puk te plakken en hem 
een kusje te geven. Nu voelt hij zich weer blij.
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gezicht van Puk (neutraal)
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