


Luchtverkeers
leider

Maak tweetallen. Vindt jouw klas het moeilijk om elkaar te
vertrouwen dan kun je ervoor kiezen om ze zelf tweetallen
te laten maken.
Een van het tweetal krijgt een blinddoek om. De ander
krijgt de opdracht om de geblinddoekte leerling veilig naar
een afgesproken plek te loodsen.  Dit doet hij door vanaf
een vaste plek aanwijzingen te roepen. Net zoals een
luchtverkeersleider de vliegtuigen veilig laat landen.
 
Doordat je dit spel met meerdere vliegtuigen speelt, zal
het voorkomen dat vliegtuigen voorrang moeten verlenen.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit kan een pittige vorm zijn, want je vraagt leerlingen om
op elkaar te vertrouwen. In groepen waar dit vertrouwen
nog volop in ontwikkeling is of groepen waar in het
verleden flinke conflicten gespeeld hebben, is het
belangrijk om goede afspraken te maken.
Wat kan er wel, wat mag er echt niet en hoe geef je aan
dat je iets niet wil?
Je bent hier als leerkracht alert op en maakt dit ook
onderdeel van je nabespreking.
 
Vertrouwen moet groeien.

Doel: vertrouwen vergroten, leren leiden
en leren volgen

Afsluitende vragen

Tips

Wat hielp bij dit spel?
Wanneer vond je het spannend worden?
Wanneer voelde je je veilig?
Wat betekent dit voor de manier waarop we in de klas
met elkaar omgaan?



Rots & Water

Zorg voor lekker veel ruimte om deze activiteit te doen.
Leg eerst de begrippen rots en water uit.
Rots staat voor gedrag waarbij iemand de regie heeft,
duidelijke keuzes maakt en zijn eigen weg gaat.
Water staat voor meebewegen, samenwerken en rekening
houden met elkaar.
Water vindt een weg rondom obstakels.
 
Geef leerlingen de opdracht om als water of als rots door
de ruimte te bewegen.
Rots: je kiest een punt in de ruimte en loopt hier in een
rechte lijn doelbewust op af.
Water: je kiest een punt in de ruimte en loopt hier naar
toe. Daarbij houd je rekening met de anderen in de ruimte.

Doel:  Ervaren welke reactie gedrag
oproept

Afsluitende vragen

Wat deed een botsing met je?
Wat is beter rots of water?
Wanneer kies je voor rots en wanneer voor water?
Hoe ziet gedrag als een rots in onze klas eruit? Wat
accepteren we?

Veel activiteiten tijdens de normingfase zijn een aanleiding
om afspraken en groepsnormen op te stellen. Zo ook deze
vorm. Hoe gaan we in deze groep met elkaar om en hoe
lossen we conflicten op?
Lopen als een rots kan best wat stevig gaan. Botsingen
horen erbij. Let hier goed op en grijp in als de kleine
conflicten uit de hand dreigen te lopen.
Zeker als je een groep met veel dominante leerlingen hebt
(vaak jongens) is dit ene goede oefeningen om later op
terug te pakken

Variatie: In plaats van een verhaal kun je ook kiezen voor
een kunstwerk. Geef hiervoor een thema of een context.
 
 

Tips



Dit is voor jou

Elke leerling krijgt een vel op zijn rug geplakt.
In de ruimte waar je het spel speelt liggen kaartjes met
daarop kwaliteiten van iemand. Hiervoor kun je kaartjes
van een kwaliteitenspel gebruiken of op internet een
overzicht zoeken.
 
 
Leerlingen lopen rond en schrijven een kwaliteit op de rug
van hun klasgenoten.
Zij zorgen er samen voor dat iedereen tenminste 4
kwaliteiten op het vel heeft staan.
 
Op het signaal van de leerkracht mogen de vellen van de
rug en kan iedereen zijn of haar toebedeelde kwaliteiten
lezen.

Kies voor papieren wegwerpbordjes. Deze drukken niet
door vanwege de geplastificeerde binnenkant.
Je kan ook kiezen voor a4 vellen op tafel. Leerlingen
schrijven hun eigen naam op het vel en lopen daarna
langs de vellen van anderen
Geen kwaliteitenspel? Kijk eens op Pinterest voor lijsten
met kwaliteiten

Doel: Complimenten geven en ontvangen

Afsluitende vragen

Hoe was het om een compliment te krijgen?
Herken je je kwaliteiten
Wie wil iets vragen over de kwaliteiten op zijn/haar vel
Bespreek in kleine groepjes je kwaliteiten en zoek
voorbeelden waar je deze kwaliteit kunt inzetten

Tips



Stoelengewoel

Maar 3 verschillende opdrachtkaartjes
Een met: Zet de stoelen in een kring
De tweede: zet de stoelen bij het raam
En de derde: zet de stoelen bij de deur.
 
Deel de kaartjes willekeurig uit en laat leerlingen alleen hun
eigen kaartje lezen.
Op het startsignaal laat je leerlingen beginnen met de
opdracht.
 
Je zult merken dat er conflicten ontstaan.
Het gaat er bij deze activiteit niet om dat de opdracht
slaagt. Wel dat leerlingen ervaren hoe zij omgaan met dit
soort conflicten.
 

Geef ruimte aan de conflicten die ontstaan. Deze zijn nodig
om het gesprek dat bij deze activiteit hoort te kunnen
voeren. Leerlingen ervaren dat hun klasgenoten op een
andere manier omgaan met een probleem of conflict.
 
Observeer hoe bepaalde leerlingen omgaan met de
conflicten. Wie gaat in gesprek, wie sluit een compromis,
wie laat zich overhalen?

Doel:   Omgaan met conflicten

Afsluitende vragen

Hoe loste jij het probleem op?
Wie had ongeveer dezelfde manier van oplossen?
Hoe kom je erachter dat iemand wat anders wil?
Hoe ga je om met iemand die iets op een andere manier
wil oplossen?

Tips



Snelle bal

Ga in een kring staan. Geef de groep de opdracht om een
tennisbal zo snel mogelijk de groep door te geven. Voor
bovenbouwgroepen kun je ze vragen dit in een bepaalde
volgorde te doen (geboortedag,  alfabetische volgorde, 
 haarkleur etc).
Na een oefenrondje houd jij de tijd bij. De tijd stopt als de
bal weer bij de eerste persoon terug is en deze STOP
roept. 
 
Na deze opgenomen tijd geef je de klas 4 pogingen om de
bal zo snel mogelijk door te geven.
Tussen elke poging overlegt de groep over een manier om
de tijd te verbeteren. Alle oplossingen mogen, zolang ze
maar voldoen aan de regels die je tijdens de eerste ronde
opgaf.

Noteer de tijd op het bord
Geef genoeg ruimte om een verbeterde tijd te vieren
Heb je een hele grote groep waarbij overleggen echt lastig
gaat? Maak dan twee kleinere groepen die om de beurt
een ronde uitvoeren.
 
De snelste oplossing is door de bal door een schacht van
handen te maken. Controle of alle handen aangeraakt zijn,
is dan lastig.

Doel: Samen een plan maken, samen een
doel halen

Afsluitende vragen

Wat vind je van het resultaat?
Welke vaardigheden waren nodig om de tijd te
verbeteren?
Gaf je anderen genoeg ruimte om een voorstel te
doen?
Wat leert deze activiteit je over het dagelijkse leven?

Tips



Klassengesprek

Ruim voor deze activiteit ongeveer een uur in.
Als je klas nog nooit eerder een klassenvergadering heeft
gehad, vraagt dit meer tijd en sturing van jou.
Zijn de genoemde werkvormen niet bekend, introduceer
deze dan van te voren tijdens een andere les. 
 
Noteer op het bord de onderdelen waar je afspraken over
wil maken.
Dit zijn in ieder geval

Verdeel de groep in groepjes. Elke subgroep buigt zich
over een van de onderdelen.
Zij stellen van dat onderdeel  of regel vast:
Wat zeg ik?
Wat doe ik?
 
Na een tijd bespreken jullie als groep of jullie het eens zijn
met het genoemde gedrag. 
Kies per regel maximaal 3 concrete vertalingen van wat
zeg ik en wat doe ik.
 
 
Maak van de gekozen punten een poster voor in de klas
Zorg dat iedereen zich houdt aan de afspraken. 
Je kunt in een andere vergaderingen ook afspraken maken
over consequenties bij het overtreden van de afspraken.
 
Meer lezen over dit proces?
Het boek Goed van Start van Mies van den Hemel geeft
een mooie opbouw voor een aantal klassen-
vergaderingen die passen bij de fasen van 
Een Gouden Start.
 
 
 

Doel:  Vaststellen regels, afspraken en
consequenties

Hoe jullie samen zorgen dat iedereen zich veilig voelt in
de groep
Hoe jullie zorgen dat iedereen zich respectvol opstelt
Hoe jullie met elkaar praten
Hoe jullie samenwerken en elkaar helpen

Dit kun je aanvullen met zaken die belangrijk zijn voor jou
als leerkracht of voor jullie als school.
Afstemming op de schoolregels is essentieel.
Waak voor teveel punten. Houd de punten algemeen, zodat
de concrete invulling door de klas kan gebeuren.


