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Er gebeuren helaas veel dingen die getui-
gen van weinig respect. Denk maar aan 
de rellen van een tijdje geleden. Ook het 
taalgebruik kan bij veel mensen mooier en 
beter. KlasseTaal vindt het belangrijk dat 
leerlingen zich bewust zijn van wat er om 
hen heen gebeurt en welke rol ze zelf heb-
ben. Door goede en vriendelijke woorden 
te gebruiken, wordt de omgeving een stuk 
prettiger en veiliger.

Respect2025 sluit aan bij de Tweede  
Kamerkiezingen. Groepsgewijs richten de 
leerlingen een eigen politieke partij op die 
respect hoog in het vaandel draagt. 
We zijn benieuwd met welke goede 
ideeën de leerlingen ons verrassen. Tot 
eind april kunnen partijprogramma’s 
worden ingestuurd naar KlasseTaal. Het 
best beoordeelde programma ontvangt 
de Respect2025-award. Demissionair 
minister Arie Slob zal (online) de 

award uitreiken en met de leerlingen in 
gesprek gaan.

Geeft u les in de bovenbouw van het PO of 
de onderbouw van het VO? Download het 
lespakket en doe mee. 

Doe mee en maak uw 
leerlingen politiek bewust!

Richt je eigen politieke 
partij op voor meer 

respect in ons land!
Respect2025 sluit aan bij de 

Tweede Kamerverkiezingen 

KlasseTaal lanceert het lespakket:

RESPECT
2025

KlasseTaal maakt 
leerlingen politiek 
bewust 

10 februari j.l. startte KlasseTaal het pro-
ject Respect2025. Het project is bedoeld 
voor de bovenbouw van de basisschool en 
klas 1-2 van het Voortgezet Onderwijs. 

'De steen die de 
bouwers verworpen 

hadden, is tot een 
hoeksteen geworden.' 

Psalm 118 vers 22

www.klassetaal.nl/respect2025
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Diederick Klein laat zijn bus

in Legoland rondrijden.

Evenals de scholen stond KlasseTaal 
voor een nieuwe uitdaging. Voortvarend 
en creatief als we zijn hebben we de 
nieuwe uitdaging met beide handen aan-
gepakt. We hebben online lesmateriaal 
en lessen ontwikkeld. Scholen hebben 
regelmatig gebruik gemaakt van ons 
nieuwe aanbod. 
In de afgelopen tijd gaf ik online les aan 
eerstejaarsstudenten van het ROC Friese 
Poort in Emmeloord. Een geheel nieuwe 
ervaring. Studenten namen vanuit huis 
deel aan mijn online gastles over taal en 
respect. Via een chat konden ze reageren 
op een stelling, video of een vraag. Op 
dezelfde manier kan een online catechi-
satieles gegeven worden. Belangstelling? 
Mail naar sjors@klassetaal.nl.

Met behulp van ICT-studenten van het 
Hoornbeeck College in Amersfoort is 
een digitaal lesprogramma voor het PO, 
VO en MBO ontwikkeld. Ook wordt nieuw 
materiaal uitgedacht voor ouders en 
scholen binnen het VSO onderwijs. 
De coronatijd is dus zeker geen tijd van 
navelstaren, maar een tijd die ook nieu-
we mogelijkheden oplevert. Maar laten 
we eerlijk zijn, we hopen net als u op 
andere tijden zonder veel beperkingen. 
Gewoon weer fysiek lesgeven en leerlin-
gen weer face to face kunnen zien. Ook 
zij verlangen ernaar. We zien er reikhal-
zend naar uit!

Sjors van der Kraan                                                                      

KlasseTaal 
in coronatijd

IJB

Vorig jaar maart stopten de gastlessen 

van KlasseTaal abrupt in verband met de

uitbraak van corona. Een nieuw woord 

deed van zich horen: Lockdown. Op slot! 

Tijdens de periode van thuisonderwijs stuurde KlasseTaal zo nu en dan een opdracht 
naar de basisscholen. Vooral de knutselopdrachten werden goed opgepakt. Leer-
krachten stuurden ze door naar hun leerlingen die thuis aan de slag gingen. Hiernaast 
zien we een selectie van de resultaten met hun makers. Jongens en meisjes, bedankt 
voor het opsturen van al jullie foto's.

Kees Hazeleger         

Thuiswerkopdrachten

MKO

Mark van den Bosch

Louise 

Wessels

David en Aron 

Zwijnenburg

Linde de Landmeter

Yorin 

Bovendorp

Annet Bron

Annemijn 

de Heer

Daan Wessels

Henrico Schut

Daan van 

Wijnen

Roel 

Boogaard

Ook zoiets maken? 
Ga naar www.klassetaal.nl/aandeslag



Puzzel

Prijswinnaars K & B december 2020

Wilco Bos, Monster
H.J. Murre, Ede
E. Schalk, Lisse
A. Kuijntjes, Zuilichem
Mirjam Wessels, Ede

Meditatie 

Levende stenen

Comité van AanbevelingWat leeft er?

Wat doet u in het dagelijks leven? 
Ik ben schrijver (kerkliederen, psalmen, 
gedichten, korte verhalen, roman) en 
vrouw / moeder / oma. Ik ben opgeleid 
en werkzaam geweest als leerkracht 
basisschool.
 
Waarom hebt u uw naam verbonden aan 
de Bond tegen vloeken?  
Ik schreef een lied over de naam van God 
voor de cd ‘Uw naam worde geheiligd’ 
van de Bond (1993). Daarin noemde ik 
het boek van de natuur en de Bijbel: ‘De 
naam van God staat uitgeschreven / in 
het Groot Belofte Boek’. Toen werd ik be-
naderd voor het Comité van aanbeveling. 
 
Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen 
vloeken als lid van het Comité? 
Ik zou een stukje kunnen schrijven. Een 
liedtekst misschien (als daar behoefte 
aan is). Ik merk in mijn gebeden dat 
ik er vaak de eerste drie gebeden van 
het Onze Vader aan toevoeg: laat uw 
koninkrijk komen, laat uw wil worden 
gedaan, laat uw Naam worden geëerd. 
God heeft als Schepper, Verlosser en 
Gids recht op naamsbekendheid en 
eer; waarom begrijpen we dat wel bij 
de meesterwerken van Rembrandt en 
Bach, maar niet bij God? 
 
Heeft u nog tips voor de Bond tegen 
vloeken?  
• Omroepen benaderen met verzoek  

om net als Omroep MAX geen vloeken 

te accepteren in de programma’s. Om 
net als Dr. Phil op RTL4 alle vloeken 
en grove taal weg te piepen voor de 
luisteraars. Het is ergerlijk en kwet-
send voor veel mensen (laat je het niet 
achterwege voor God, laat het dan voor 
mensen die dit afschuwelijk vinden).

•  Schrijvers laten weten dat grote 
groepen lezers a. moeite hebben met 
schrijvers die hun personages laten 
vloeken, en b. die boeken niet (meer) 
kopen. We hebben geen zin in vloe-
ken op de eerste, derde, tiende enz. 
bladzij. Indien schrijvers hier rekening 
mee zouden houden, kunnen we hun 
werk lezen/kopen. Dit heeft niets te 
maken met censuur, maar alles met 
respect. 

•  Psalm 12 als de taalpsalm publiceren 
in verschillende vertalingen en berij-
mingen.

Misschien heb je weleens met verbazing 
gekeken als een bloemist glazen potten 
gevuld met stenen in de winkel had staan. 
Tot je op het naamkaartje leest, dat het 
hier om lithops gaat: vetplantjes die er-
uitzien als stenen, en daarom ‘levende 
stenen’ in de volksmond zijn gaan heten. 
Afkomstig uit Zuid-Afrika waar je ze kunt 
vinden bij de rotsen, bij voorkeur tussen 
de kiezelstenen en altijd in groepjes bij 
elkaar. Stenen die veel warmte en licht 
nodig hebben en af en toe een beetje wa-
ter. Stenen die léven. Levende stenen.

De apostel Petrus heeft het in zijn eerste 
brief ook over stenen, levende stenen. 
Geen litops, maar lithoi in het Grieks. 
Petrus denkt daarbij niet aan stenen uit 
Afrika, maar aan stenen, genoemd in het 
Oude Testament: de hoeksteen, de uit-
verkozen steen. Stenen die niet zomaar 
stenen blijken te zijn, maar door de Hee-
re Jezus op Zichzelf toegepast worden: 
Híj is de uitverkozen Steen, de kostbare 
Steen, de Steen waarover zij zongen in 

de Paaszaal: De steen die de bouwers 
verworpen hadden, is tot een hoeksteen 
geworden (Psalm 118). Die Steen leeft, 
en Hij is de eindsteen waarop alle andere 
stenen rusten.

Die Steen waarnaar je het beste toe kunt 
komen (vers 4) en die je heel wat offers 
kost. Die Zelf het grootste offer bracht en 
Die je – door de Heilige Geest – tot een 
levende steen maakt.

Lithoi en litops. Petrus bedoelt met lithoi 
vooral een gebouw, steen voor steen, in 
hecht verband gebouwd op die ene Hoek-
steen, Jezus Christus. Zonder de Hoek-
steen is leven onmogelijk. Toch lijken die 
levende lithoi ook op litops. Stenen die 
vooral ánders zijn dan hun omgeving, 
zelfs een voorbeeld zijn, het verschil 
maken, omdat ze zijn levend. Levendge-
maakt en rustend op de Hoeksteen.

L.B.C. Boot
voorzitter Bond tegen vloeken

… dan wordt u ook zelf, als levende stenen, 
gebouwd … (1 Petrus 2:5a)

Naam:  Ria Borkent                                            

Woonplaats:  Apeldoorn                                 

Lid sinds:  circa 1992

Steppen én sparen 
voor het goede doel

In de vorige Kort en Bondig maakten we 
melding van de succesvolle steppenrace 
op de Eben Haëzerschool in Oldebroek. Nu 
werden we verrast met het bericht dat de 
leerlingen ook nog geld bij elkaar gespaard 
hebben: € 1752,24.  Een fantastisch 
bedrag, zeker als we bedenken dat het in 
de coronatijd bijeen gebracht is.  

Samenwerking met Helpende Handen

Mensen met autisme hebben moeite met het interpreteren van ingewikkeld taal-
gebruik. Ook uiten ze zich soms onbedoeld anders dan wenselijk is. De Bond 
tegen vloeken werkt samen met hulporganisatie Helpende Handen aan geschikt 
lesmateriaal en een brochure voor ouders en omstanders  
van kinderen en jongeren met autisme. 

Bond tegen vloeken in de media

De Bond werkt aan bewustwording en probeert 
aan te zetten tot gedragsverandering. Om die 
reden versturen we persberichten en geven we 
interviews. Zo ook bij ons project Respect2025. 
Daar werd door diverse radiozenders aandacht 
aan besteed zoals bij RTV Utrecht, Groot Nieuws 
Radio en Omroep Wetering. 

Goed om te weten!

De Bond ontvangt regelmatig meldingen over vloekwoorden die gebruikt worden in 
de media. De Bond heeft daar een ‘meldpunt vloeken’ voor. Wanneer het mogelijk 
is, onderneemt de Bond actie. Maar weet u dat u ook zelf actie kunt ondernemen? 
Op onze site vindt u daarover meer informatie met een voorbeeldbrief die u zelf 
kunt versturen. Immers meer klachtenbrieven maken een duidelijker statement. 

Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van onze 
activiteiten. Maar we zijn ook benieuwd wat er bij u leeft 
als donateur. Zo vragen we ons af: Hoe ervaart u deze 
nieuwsbrief? Of: is er behoefte aan online activiteiten? 

www.bondtegenvloeken.nl/vragenlijst

Ga naar

www.rtvutrecht.nl

www.xon.nu

Hieronder staat een Bijbeltekst (HSV) uit een van de Petrusbrieven. Verspreid in de 
nieuwsbrief vind je 10 stenen met woorden in geheimtaal. Zet de juiste woorden op 
de goede plaats. 

Stuur uw/jouw oplossing uiterlijk 1 mei 
2021 naar de Bond tegen vloeken,  
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal of 
mail naar info@bondtegenvloeken.nl. 
Uit de oplossingen trekken we 5 prijs- 
winnaars. Zij ontvangen uiterlijk 1 juni 2021 
bericht. U/jij kunt een papegaaienknuffel of 
een CD met koorzang winnen. Vermeld bij 
de oplossingen welke prijs u/jij wenst. H
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En    naar Hem    als     

een        

die wel    de mensen    is,

maar     God    en    .

Waar in de Bijbel vind je deze tekst?

ETO

BARASTOK

ENSTE

ODOR

VERUITRENKO

ELVENDE


