


In de rij

Vraag de leerlingen in een bepaalde volgorde te gaan staan 
in een driekwartcirkel. Maak van te oh voren duidelijk waar 
de cirkel begint en eindigt. Bouw de vragen op in mate van 
algemeen naar meer persoonlijk.
Spreek van te voren een stiltesignaal af. 

Vraag leerlingen te wisselen van plek zonder met 
elkaar te praten. Waarschijnlijk lukt het niet in één keer 
om een rij te vormen. n de korte tussenevaluatie 
bespreek je de procedure. Hebben ze er bijvoorbeeld 
aan gedacht om afspraken te maken over begin- en 
eindpunt?
Plak of teken een smalle strook op de grond. Vraag 
leerlingen van plek te wisselen zonder dat iemand 
buiten de strook stapt

Doel: Meer van elkaar te weten komen

Afsluitende vragen

Mogelijke vragen
op alfabetische volgorde van
-voor- of achternaam
-hobby
-lievelingseten
huisnummer
verjaardag
van lichte naar donkere oogkleur
afstand naar vakantiebestemming
warme naar koude handen

Variaties

Wat voor nieuws heb je geleerd over een van je 
klasgenoten?
Welke nieuwe informatie heb je zelf gedeeld?
Wat vond je het opvallendste nieuwe weetje?
Hoe kwam je er achter op welke plek je moest staan?

Hoe ben je geholpen bij het vinden van je plek?
En wat vond je van die manier?
Hoe heb je zelf anderen geholpen hun plek te vinden?



Atomenspel

Leerlingen bewegen zich kriskras door een ruimte.
Vertel dat leerlingen atomen zijn
Vertel dat je straks een getal noemt en dat leerlingen zo 
snel mogelijk groepjes moeten maken van die grootte.
Vraag leerlingen om daarbij elkaar te ontwijken. 
Groepjes leerlingen zijn nu een molecuul.
 
Geef de groepjes de opdracht om te praten over het 
onderwerp dat jij opgeeft.
Afspraken daarbij 
 
 
 
 
 

Iedereen komt aan de beurt
Als iedereen geweest is steken zij hun hand in de lucht
Het stiltesignaal van de leerkracht volgt iedereen op
De leerkracht geeft aan wie er begint (langste, kortste, 
hoogste huisnummer, donkerste kleur broek etc)

 
Tip:
Maak de groepen kleiner naarmate de vragen een 
uitgebreider antwoord kunnen hebben.
 
 

Lievelingseten- tijdsduur ca. 30 sec
Lievelingsfilm- tijdsduur ca 45 sec
Hobby- tijdsduur ca 60 sec
Waar ik van droom- tijdsduur 90 sec
Wat ik graag doe op een vrije dag- tijdsduur 90 sec
Wat ik verwacht van dit schooljaar- tijdsduur 120 sec

 
Verbreek de moleculen en laat leerlingen eerst weer door 
de ruimte lopen voordat je een nieuw getal noemt.
 

Doel: Iets leren over een klasgenoot die 
je niet zo snel spreekt

Afsluitende vragen

Mogelijke vragen

Hoe helpt deze oefening om je groep beter te leren 
kennen?
Hoe is het om in zo'n korte tijd iets over jezelf te 
vertellen?
Hoe vond je het om van anderen hun antwoorden te 
horen?
Wie wil een antwoord van zichzelf delen?



Olifant, ti jger en 
muis

Verdeel de klas in twee gelijke groepen.
Laat de leerlingen in hun eigen groep overleggen welk dier 
ze gaan uitbeelden.
Een olifant, een tijger of een muis.
Als de groep een dier heeft bepaald of als de tijd die 
gegeven werd over is, stellen beide groepen zich op met 
de ruggen naar elkaar toe.
De leerkracht telt af en op het afgesproken signaal 
draaien beide groepen zich om en beelden het gekozen 
dier uit.

Olifant: Met de armen maakt elke leerling
een 
slurf. Ze mogen trompetteren als een olifant.
Tijger: De leerlingen maken klauwen en 
brullen als een tijger.
Muis: Met hun handen maken de leerlingen 
muizenoortjes en piepen zij als een muis.

De groep die met hun dier het andere dier weet te 
verjagen krijgt een punt.
De muis wint van de olifant. Olifanten schrikken vaak van 
kleine dieren.
De tijger wint van de muis. De tijger eet de muis op
De olifant wint van de tijger. De olifant stampt de tijger 
plat.
 
Tip: speel het spel een aantal keer. Observeer wie welke 
rol aanneemt tijdens het spel

 

Doel: Versterken van de samenwerking, 
samen winnen en samen verliezen

Afsluitende vragen

Hoe voelde het om te winnen?
Hoe voelde het om te verliezen?
Luisterde de groep naar jouw voorstel?
Wat dacht je toen jullie verloren, maar gewonnen 
hadden als ze jouw voorstel hadden overgenomen?
Wat dacht je toen jullie verloren, omdat je de keus van 
de groep steunde?



Paspoort

Zorg dat er voor elk kind een paspoort klaar ligt.
Op dit vel zijn verschillende invulvakken voor informatie 
over de leerling. Zo staat er bijvoorbeeld op welke hobby 
ze hebben, hun lievelingskleur, etc. Zorg dat er ook een 
vak is met "ik ben goed in". 
 
Geef de leerlingen genoeg tijd om het paspoort in te 
vullen. Let er op dat ze positief over zichzelf schrijven.
ZIj kunnen dit daarna versieren, zichzelf tekenen (de 
paspoortfoto) en op een gekleurd vel plakken, zodat het 
een "echt" paspoort wordt.
 
Plan daarna een moment in om een aantal onderdelen te 
bespreken. Dit kan met de hele groep door ieder kind één 
onderdeel te laten noemen. Je kan er ook voor kiezen om 
dit in kleinere groepjes te laten doen. 
Of je kiest voor een wervorm waarbij leerlingen door de 
ruimte lopen en in tweetallen één vakje met elkaar 
bespreken 

Het zou zonde zijn om de paspoorten daarna mee te laten 
nemen. Hieronder tips wat je na de bespreking met de 
paspoorten kan doen.
 
 

Zorg dat je zelf alle paspoorten leest. Haal hier 
informatie over de leerlingen uit.
Gebruik de paspoorten voor de individuele ontmoeting 
met de leerlingen
Hang of zet de paspoorten een tijdje neer in de klas, 
zodat de leerlingen de paspoorten van anderen kunnen 
bekijken,

Doel: Leren jezelf te laten zien aan de 
groep

Afsluitende vragen

Wat merkte je bij het opschrijven van positieve dingen 
over jezelf?
Staan er in de paspoorten van de anderen dingen die je 
nog niet wist?
Waarom is het belangrijk iemand goed te kennen?

Waarom is het belangrijk jezelf te kunnen 
laten zien in een groep?

Tips



Stratego

Dit spel speel je het liefst buiten of in de gymzaal.
Deel de groep in gelijke teams. Ieder krijgt een kaartje 
(water, spons of vuur). Elk team start in hun basiskamp.
 
Elk teamlid probeert een lid uit een ander team te tikken.
Bij tikken tonen leerlingen hun kaartjes en bepalen wie er 
gewonnen heeft.
Water wint van vuur
Vuur wint van spons (een droge spons verbrandt immers)
Spons wint van water
 
De verliezer gaat een nieuw kaartje halen in het eigen 
basiskamp.
De winnaar mag door.
Het doel is om de vlag die verstopt ligt in het basiskamp 
van de tegenstander te pakken te krijgen.
 
Kaartjes zijn te vinden op https://bit.ly/2CPQqKK
Alternatieven voor dit spel vind je op 
https://bit.ly/2BWHsJS
 

Je kan dit spel inzetten om "gewoon lekker te spelen" met 
elkaar. Als je wilt kun je het spel ook gebruiken om te 
bespreken hoe je in groepsverband complexere taken 
aanpakt. In dat geval leg je het spel na een geslaagde 
vlaggenroof even stil en stel je een of twee korte vragen 
over de samenwerking.
 
En is het spel eenmaal bekend: het blijft ook leuk om dit 
spel na die eerste periode nog eens te spelen.
 
 
 
 
 

Doel: Leren samenwerken als groep

Afsluitende vragen

Hoe verliep de samenwerking?
Wat voelde je toen een teamlid de vlag wist te pakken?
Wat voelde je toen jullie vlag gepakt werd?

Tips



Een van de vier

Verdeel een ruimte in 4 vlakken. Dit kan je doen door af te 
plakken met afplaktape, met stoepkrijt vakken te tekenen, 
vellen neer te leggen of duidelijke hoeken te maken.
 
Zorg dat leerlingen makkelijk kunnen wisselen tussen de 4 
vlakken.
Per ronde noem je 4 begrippen waar leerlingen uit moeten 
kiezen. Ze mogen slechts in één vak staan.
Wijs duidelijk aan welk begrip bij welk vlak hoort.
 
Voorbeelden
wit-rood-blauw-groen
sport-knutselen-muziek-rekenen
fiets-lopen-ov-auto
zomer-winter-herfst-lente
alleen-duo-kleine groep-grote groep
luisteren-doen-kijken-overleggen
water-melk-sap-limonade
 
 
 

Houd lekker tempo in het spel.
Bouw de keuzes op in hoe persoonlijk de begrippen zijn. 
Merk je dat leerlingen beginnen te twijfelen, kies dan weer 
voor wat meer oppervlakkige onderwerpen. Gaat het goed, 
dan kun je proberen wat persoonlijker vragen te stellen.
 
Geef af en toe de mogelijkheid om keuzes toe te lichten, 
maar geef ook ruimte om te passen.
Bespreek van te voren hoe je wil dat anderen reageren als 
een keuze afwijkt.
Prijs leerlingen kort die alleen durven te gaan staan.
 
 
 
 
 

Doel: Elkaar leren kennen, keuzes 
accepteren

Afsluitende vragen
Welke keuzes vond je makkelijk/moeilijk?
Hoe beïnvloedde de anderen jou in jouw keuze?
Wat voor nieuws heb je geleerd over een klasgenoot?

Tips



Stell ingname

Trek een streep lang genoeg zodat alle leerlingen op die 
streep kunnen staan.
Aan een kant van de lijn schrijf je "mee eens", aan de 
andere kant "niet mee eens".
 
Vraag leerlingen op de streep te gaan staan met aan elke 
kant één been. Als de groep het toelaat, vraag je hen hun 
ogen te sluiten.
Je leest de stelling voor en leerlingen stappen naar het vak 
van hun mening.  Doordat iedereen zijn ogen dicht heeft, 
voorkom je dat de groep de persoonlijke keuze beïnvloedt..
 
Voorbeelden
De zomer is het fijnste jaargetijde
Kinderen moeten altijd luisteren
Een huisdier in huis is gezellig
Wie zijn best doet, haalt goede cijfers
Wie gepest wordt, is daar zelf schuldig aan

Bouw de stellingen op in diepgang. 
Je zou deze werkvorm ook kunnen koppelen aan een les of 
thema. Je kunt leerlingen de mogelijkheid geven elkaar 
door argumenten elkaar te overtuigen over te stappen van 
kant.
Deze activiteit kun je ook tijdens de stormingfase inzetten: 
je laat leerlingen dan hun ogen open houden en observeert 
wie invloed kan uitoefenen op keuzes. In dat geval helpt 
het als je een collega hebt die de vorm begeleid, zodat jij 
optimaal kunt kijken. Heb je die niet? Film de activiteit en 
kijk later terug (evt. met een collega)
 
 
 
 

Doel: Mening uiten, meningen 
respecteren

Afsluitende vragen
Welke keuzes vond je makkelijk/moeilijk?
Hoe was het om een keuze te maken zonder te kijken?
Hoe was het om je keuze toe te lichten?
Heeft een klasgenoot je weten te overtuigen van 
zijn/haar mening door argumenten?

Tips


