Werkblad samenwerken
Deze week staat in het teken van onze tweede waarde: SAMENWERKEN. Door middel van
Disneyfilms kun je hier samen met ouders/verzorgers/broers of zussen mee aan de slag. Heb
je de films niet in huis? Probeer het dan eens op YouTube, via Disney Channel, of verzin je
eigen verhaal!
Ratatouille
De film Ratatouille gaat over een rat en een jonge keukenhulp. Ze willen allebei chef worden
bij een bekend restaurant in Parijs. Dit kunnen ze niet alleen, ze moeten goed samenwerken
om hun droom uit te laten komen. Kijk de film en zie of ze dit voor elkaar krijgen. Maak
hierna de opdrachten met jouw familie, of met jouw klasgenootjes via videobellen!
Opdracht 1 – Samenwerken herkennen
Er komt een hoop kijken bij het thema samenwerken. Zo hebben wij bij Schooljudo
samenwerken opgedeeld in vijf belangrijke onderdelen:
1. Samen sta je sterker:
o Als groep de verantwoordelijkheid nemen om de sfeer plezierig te houden
voor iedereen.
2. Elkaar leren kennen:
o Samenwerken voelt het veiligst met vriendjes en vriendinnetjes, maar kan
ook heel goed gaan met mensen die je nog niet zo goed kent.
3. Ieder in zijn kracht:
o Iedereen is goed in iets anders. Geef elkaar de ruimte om te ontdekken waar
zijn of haar kracht ligt.
4. Soms botst het:
o Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Probeer je alleen te verplaatsen
in een ander.
5. Leren van het verleden:
o Het gaat er niet om dat je beter bent dan een ander, maar dat je beter bent
dan gisteren.

Kun jij de onderdelen van samenwerken koppelen aan de onderstaande gebeurtenissen uit
de film?
Remy redt de soep (00:23:50 - 00:31:10) - hoort bij onderdeel … … van samenwerken
Terwijl Remy toekijkt van boven ziet hij dat Linguini de soep verprutst. Doordat Remy zich
druk maakt, valt hij naar beneden, de keuken in! Eenmaal bij de soep aangekomen, besluit
Remy zich met de verprutste soep te bemoeien. Misschien kan hij er nog iets van maken.
Maar hij is niet voorzichtig genoeg. Hij wordt opgemerkt door Linguini. Zo ontmoeten
Linguini en Remy elkaar.
Een andere taal (00:34:25 - 00:40:41) hoort bij onderdeel … … van samenwerken
Linguini zoekt naar een manier waarop Remy en hij kunnen samenwerken. Remy spreekt
een andere taal dan Linguini. Toch zoeken ze een manier waarop ze elkaar begrijpen.
Uiteindelijk vinden ze die. Zo kunnen ze goed samenwerken!
Verantwoordelijkheid (00:57:00 - 01:00:50) hoort bij nummer … … van samenwerken
Remy weet niet wat hij wil. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de keuken, hij wil heel graag
helpen. Maar hij vindt zijn familie ook belangrijk. Alleen voelt hij zich anders dan zijn familie.
Zijn familie steelt eten, terwijl Remy juist met zijn talent iets voor de wereld wil betekenen.
Zijn vader begrijpt hem niet en leert hem een lesje. Wat is zijn les?
Geen koks maar familie (01:26:50 - 01:32:53) hoort bij nummer … … van samenwerken
Remy is gevangengenomen door chef Skinner, maar wordt gelukkig bevrijdt door zijn vader
en broer. Remy gaat snel terug naar de keuken om Linguini maar wordt meteen gezien door
de andere koks. Zij willen hem vangen, maar daar steekt Linguini een stokje voor. Linguini
laat hiermee zien dat niet alle mensen slecht zijn voor ratten. Dit ziet ook de vader van Remy
en besluit hem met de hele familie te helpen.
De grote dag breekt aan (01:33:20 - 01:37:14) hoort bij nummer … … van samenwerken
Alle koks van restaurant Gusteau hebben ontslag genomen omdat er een rat in de keuken
werkt. Dat geeft de familie van Remy de kans om de keuken over te nemen. Linguini gaat
zelf de bediening in, wat hem een stuk beter lukt dan koken. Het eten is zo lekker, dat zelfs
chef Skinner onder de indruk is!
Achter de gebeurtenissen staat een tijdslot. Zo kun je de film op deze momenten terugkijken
als dat nodig is. De antwoorden staan onderaan het werkblad. Succes!

Opdracht 2 - Samenwerken in huis
In de film moeten Remy en Linguini samenwerken, maar wat betekent samenwerken eigenlijk voor

jou? Heb je bijvoorbeeld afspraken gemaakt voor in huis met je ouders, broers of zussen?
Schrijf het samen op een afsprakenposter en geef deze een mooi plekje in huis; misschien op
de koelkast?
Bespreek daarnaast de volgende dingen met elkaar:
•

•
•

•

Als kok is samenwerken erg belangrijk. Kunnen jullie samen nog meer beroepen
bedenken waarbij het belangrijk is om goed samen te werken? Bedenk ook waarom
samenwerken bij deze beroepen zo belangrijk is.
Heb jij wel eens iets voor een ander gedaan zonder dat iemand ervan wist? Kun je
een voorbeeld noemen? En waarom wist niemand dat?
Begrijpen jullie dat samenwerken heel belangrijk is? Niet alleen in de keuken, ook in
de klas of thuis. Je werkt vaker samen dan je denkt! Toch zijn er ook mensen die
vinden het lastig om JA te zeggen als iemand hulp aanbiedt. Heb jij dat wel eens?
Waarom denk je dat mensen dat moeilijk vinden om hulp te krijgen? Kun jij
voorbeelden bedenken?

Opdracht 3 – Maak je eigen ratatouille
Zoals we weten is samenwerken erg belangrijk in de keuken, maar ook superleuk! Wij dagen
jullie dan ook uit deze week zelf ratatouille te maken.
Kijk hier voor een makkelijk recept.
Net als in een restaurant is het slim om de taken te verdelen. Zo heb je iemand nodig die
alles snijdt, bakt, het eten opschept en natuurlijk iemand die de afwas doet. Verdeel voordat
je begint de taken, maar je helpt elkaar uiteraard als dat nodig is. Samen sta je tenslotte
sterker. Veel plezier en eet smakelijk!

Opdracht 4 – Ratten vangen
Door het Coronavirus is het lastig om met jouw klasgenootjes samen te werken. Gelukkig
kan dit wel bij ratten vangen! Als eerst; verstop drie ratten op verschillende plekken in een
kamer. Je kan hier sokken voor gebruiken, maar je kunt ze zelf bijvoorbeeld ook
knutselen/tekenen. Start nu een videogesprek met iemand uit jouw klas of een ander
vriendje/vriendinnetje. Houd de telefoon voor je zodat de ander kan zien wat jij ziet. Jouw
maatje gaat nu vertellen waar jij moet kijken. Luister goed naar elkaar! Als je alle drie de
ratten hebt gevonden, wissel je van rol. TIP: Als het moeilijk is om de ratten te vinden, geef
dan aan of de ander warm of koud is. Hoe warmer, hoe dichterbij de ratten.
Ga naar deze link: https://vimeo.com/401294674, check de volgende video en bekijk hoe
Entertrainer Rex het doet.

Antwoorden opdracht 1
Samen sta je sterk - Een andere taal
Linguini zoekt naar een manier waarop Remy en hij kunnen samenwerken. Remy spreekt
een andere taal dan Linguini. Toch zoeken ze een manier waarop ze elkaar begrijpen.
Uiteindelijk vinden ze die. Zo kunnen ze goed samenwerken!
Elkaar leren kennen - Remy redt de soep
Terwijl Remy toekijkt van boven ziet hij dat Linguini de soep verprutst. Doordat Remy zich
druk maakt, valt hij naar beneden, de keuken in! Eenmaal bij de soep aangekomen, besluit
Remy zich met de verprutste soep te bemoeien. Misschien kan hij er nog iets van maken.
Maar hij is niet voorzichtig genoeg. Hij wordt opgemerkt door Linguini. Zo ontmoeten
Linguini en Remy elkaar.
Ieder in zijn kracht - De grote dag breekt aan
Alle koks van restaurant Gusteau hebben ontslag genomen omdat er een rat in de keuken
werkt. Dat geeft de familie van Remy de kans om de keuken over te nemen. Linguini gaat
zelf de bediening in, wat hem een stuk beter lukt dan koken. Het eten is zo lekker, dat zelfs
chef Skinner onder de indruk is!
Soms botst het - Verantwoordelijkheid
Remy weet niet wat hij wil. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de keuken, hij wil heel graag
helpen. Maar hij vindt zijn familie ook belangrijk. Alleen voelt hij zich anders dan zijn familie.
Zijn familie steelt eten, terwijl Remy juist met zijn talent iets voor de wereld wil betekenen.
Zijn vader begrijpt hem niet en leert hem een lesje. Wat is zijn les?
Leren van het verleden - Geen koks maar familie
Remy is gevangengenomen door chef Skinner, maar wordt gelukkig bevrijdt door zijn vader
en broer. Remy gaat snel terug naar de keuken om Linguini maar wordt meteen gezien door
de andere koks. Zij willen hem vangen, maar daar steekt Linguini een stokje voor. Linguini
laat hiermee zien dat niet alle mensen slecht zijn voor ratten. Dit ziet ook de vader van Remy
en besluit hem met de hele familie te helpen.

