Dag 5 - Grenssteen
bijlage 2

Rules-Test
Doe de test!

●
●

1. Je zit ’s morgens vroeg op de fiets; je hebt je
een beetje verslapen dus je hebt haast. Net als
je bij het kruispunt komt aanrijden, springt het
verkeerslicht op rood. Wat doe je?
● Blauw – Je stopt; rood licht betekent nu eenmaal dat je moet stoppen. (10p.)
● Groen – Dat rooie licht zouden ze moeten afschaffen; slaat echt helemaal nergens op! Je
rijdt lekker door. (0p.)
● Oranje – Je stapt af, kijkt even of er geen verkeer aankomt en je loopt met je fiets aan de
hand naar de overkant. (5p.)

licht het echt nog deed toen je van huis wegging en probeert zo onder een boete uit te komen. (5p.)
Groen – Je scheldt meneer agent de huid vol;
wie denkt hij wel dat-ie is? (0p.)
Oranje – Je geeft toe dat het dom was om
je licht niet te laten reparen! Zonder zeuren
neem je de bon van de agent aan. (10p.)

6. Reageer op de volgende uitspraak: Ik probeer me zoveel mogelijk aan de regels te houden.
● Blauw – Mee eens (10p.)
● Groen – Soms wel, soms niet (5p.)
● Oranjee – Mee eens (0p.)
7. Bij jullie op school is het de regel om je mobieltje uit te doen tijdens een repetitie. De repetitie aardrijkskunde van vandaag heb je niet
goed geleerd. Wat doe je?
● Groen – Je laat je mobieltje aan. Je hebt namelijk afgesproken met je beste vriend dat hij
je even de goede antwoorden door zal smsen. Natuurlijk heb je het geluid uitgezet! (0p.)
● Oranje – Je doet je mobieltje uit; regels zijn
regels. Je maakt de repetitie zonder hulp van
anderen. Dan maar een keer een lager cijfer…
(10p.)
● Blauw – Je doet je mobieltje uit; je wilt niet
het risico nemen dat de leraar je betrapt. Wel
probeer je tijdens de repetitie zoveel mogelijk
te kunnen lezen wat je buurman (een echte
studiebol!) aan het opschrijven is. (5p.)

2. Je bent te laat op school en je moet je melden bij je mentor. Hoe reageer je?
● Blauw – Ik mag toch zelf wel weten hoe laat ik
op school kom? Je mentor kan de pot op. (0p.)
● Groen – Je baalt dat je te laat bent en je vertelt
je mentor eerlijk dat je was vergeten de wekker te zetten. (10p.)
● Oranje – Uhm, misschien helpen smoesjes
wel, dus: de brug stond open, je fietsband was
lek en alle verkeerslichten stonden op rood.
Echt waar! (5p.)
3. Reageer op de volgende stelling: regels zijn
er om je aan te houden als het jou uitkomt!
● Blauw – Mee eens (0p.)
● Groen – Weet niet (5p.)
● Oranje – Mee oneens (10p.)

8. Stel je voor: op een groot plein bij jouw in
de buurt staat plotseling een bord. Op het bord
staat de tekst ‘stiltegebied, op dit plein mag
niet gesproken worden’. Het bord ziet er serieus uit. Onderaan staat de naam van de burgemeester en de naam van de wijkagent. Met een
aantal vrienden zie je het bord. Wat doe je?
● Oranje – Met elkaar moet je keihard lachen.
Wat een belachelijke onzin! Om te laten merken dat je het echt raar vindt, begin je luidkeels
de nieuwste carnavalskraker te zingen. (0p.)
● Blauw – Je weet niet goed wat je ervan moet
denken. Het ziet er toch ook wel officieel uit
enzo… Je houdt je mond en loopt snel het
plein over. (10p.)
● Groen – Zoiets heb je nog nooit gezien! Je
neemt het dan ook niet echt serieus. Maat je
weet wel dat die wijkagent altijd super serieus
is. Je kijkt om je heen of je hem ziet en loopt
dan zachtjes giechelend en pratend met je
vrienden het plein over. (5p.)

4. Je ouders willen niet dat je alcohol drinkt als
je met je brienden op stap bent. Op een gezellige avond bij een van je vrienden biedt iemand
je een biertje aan. Wat doe je?
● Blauw – Je neemt een paar slokken, maar zet
het biertje daarna naast je neer. Je wilt gezellig mee doen met je vrienden, maar aan de
andere kant weet je dat je ouders dat niet willen. (5p.)
● Groen – Je drinkt gezellig mee. Wat maakt dat
uit, een zo’n biertje? En… je pa en ma zijn er
toch niet bij… (0p.)
● Oranje – Je vindt een biertje best lekker, maar
toch bedank je ervoor en je neemt een colatje. (10p.)
5. ’s Morgens vroeg wordt je aangehouden
door een politieagent. Je hebt geen licht op je
fiets. Hoe reageer je?
● Blauw – Je reageert verbaast en zegt dat je
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9. Je moeder wil dat je elke week je kamer opruimt: al je kleren opgevouwen in de kast, je
tijdschriften op een stapel en natuurlijk je bed
opgemaakt. Opruimen is alleen niet je hobby…
Hoe los je dit op?
● Oranje – Als je moeder je kamer komt controleren, schuif je al je rotzooi onder je bed; opgeruimd staat netjes! Met een gulle glimlach
ontvang je de complimenten van je moeder.
(5p.)
● Blauw – Die kamer opruimen? Vergeet het
maar! Je moeder moet gewoon niet zo zeuren. Je blijft volhouden dat je het echt niet uithoudt in een nette kamer. En het is trouwens
toch jouw kamer, of niet soms? (0p.)
● Groen – Je zet wat relaxte muziek op en gaat
vol goede moed je kamer opruimen. Je moeder blij en jij hebt je plicht gedaan! (10p.)
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