
Wat is het precies?
Op de emotiemeters kunnen kinderen aangeven hoe ze zich voelen. 

Bij deze kaarten gaan we uit van de vier basisemoties; blij, boos, bang, bedroefd. 

Elke emotie kent een opbouw, bijvoorbeeld: blij         kalm, vrolijk/blij, opgewonden. 

Hoe zet je ze in?
Met de emotiemeters kun je de kinderen bij binnenkomst, of bij het opstarten van je 

dag laten aangeven hoe ze zich die dag voelen. Met welk gevoel ze de klas zijn 

binnengekomen. Voor die kinderen die hun gevoelens nog niet kunnen verwoorden,

kunnen de plaatjes worden aangewezen. Eventueel ook de oplopende kleur die bij 

de emotie hoort, kan worden aangewezen of verbaal worden ondersteund met 

gebaren; een klein beetje of heel erg/veel?

Aan het einde van de dag kun je hierop terugkomen en het gevoel bespreken, met 

name gevoel dat veranderd is. 

Stel vragen als; 

• Hoe kan het dat je gevoel is veranderd?

• Komt dat door iets wat je zelf deed?

• Kun je er een volgende keer weer voor zorgen dat je gevoel verandert als je je niet

fijn voelt?

• Wat kan ik voor je doen als jij je zo voelt?

• Wat kunnen de andere kinderen doen als jij je zo voelt?

Andere suggesties…
Gebruik de tegenovergestelde emoties blij en bedroefd en laat de kinderen de 

plaatjes van minst naar meest leggen (minst blij naar meest blij, minst bedroefd naar 

meest bedroefd). Benoem steeds de benamingen van elke emotie en koppel de 

emotie steeds aan een basisemotie. Zo blijft het voor het kind overzichtelijk. 

Leg de vier grote emotiekaarten in het midden en laat de kinderen de kaartjes met 

allerlei verschillende afbeeldingen bij een emotiekaart leggen. Bespreek steeds 

waarom het kind het kaartje juist daar legt. 

Bij deze variant kun je er ook voor  kiezen om het kaartje niet alleen bij een emotie te 

leggen maar ook nog langs de meter te houden, hoe hevig is de emotie op het 

plaatje denk je? Waarom denk je dat? Waar zie je dat aan? 

Emotiemeters



bang



bedroefd



boos



blij



bang



bedroefd



boos



blij



bang

verlegen

bang

angstig



bedroefd

sip

verdrietig

ontroostbaar



boos

boos

kwaad

woest



blij

kalm

blij/vrolijk

opgewonden



bedroefd



blij












