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Je was veroordelend
Je was onrechtvaardig 

De leerkracht vertelt het verhaal:

Maandagmorgen. Ik sloeg op de wekker zonder het te beseffen.
Oh God- Ik ben te laat voor mijn werk! En er is een belangrijke vergadering met een speciale klant die me
de promotie kan opleveren! Hoe snel kan ik zijn? Ik kleed me aan, poets mijn tanden en kam mijn haar.
Tegelijkertijd denk ik: waar is mijn tas, waar zijn mijn autosleutels, mijn bril... Oh, ik ben nerveus! 
De volgende minuut zit ik in mijn auto en met volle vaart rijd ik de weg op. Plots verschijnt er een rode auto
voor me, die heel langzaam rijdt.
Ik ga in godsnaam een vergadering missen... Ik druk op de claxon. Eenmaal, tweemaal, driemaal...
Niets!
De auto voor me rijdt nog langzamer en stopt bij een kruispunt met verkeerslichten. Bij groen licht! 
Volkomen woedend stap ik uit mijn auto, als plotseling het portier van de rode auto opengaat. Ik hoorde de
oude man nauwelijks zeggen:
"Alstublieft, kunt u de ambulance bellen. Ik heb een hartaanval." 

Na het stellen van het verhaal worden de deelnemers in paren verdeeld. Onderling delen ze een verhaal
wanneer:

Waarom heb je een persoon verkeerd
beoordeeld? Wat waren je gedachten en
waarom?
Hoe voelde je je toen je je dat realiseerde?
Wat heb je geleerd?
Hoe gebruik je die kennis nu?

·   Gebruik na de activiteit de evaluatievragen
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