
Lesactiviteiten
Performing

Dit werkboek hoort bij het Gouden Pakket van Groei Onderwijsadvies

Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd of verspreid zonder toestemming.

 



Inhaalbal

De activiteiten tijdens deze fase zijn vooral bedoeld om het
groepsgevoel te versterken. Nabespreking is minder
essentieel.
Er zijn daarom geen tips voor afsluitende vragen meer
opgenomen.

Bij de start van de performingfase is het belangrijk om
extra alert te zijn op het nakomen van de gemaakte
afspraken. 
Merk je later in het schooljaar dat afspraken niet meer
nageleefd worden dan weeg je af wat je doet.
Je kan de leerling die de overtreding begaat aanspreken,
herinneren aan de afspraak en eventueel een consequentie
verbinden aan het gedrag.
Merk je dat meerdere leerlingen de afspraak regelmatig
overtreden dan is het beter om tijdens een
klassenvergadering de gemaakte afspraken te evalueren,
Misschien is een bijstelling nodig.
 
 
 
 

Doel: Plezier maken als groep Tips

Ga met de klas in een kring staan. Nummer de leerling om
en om.
Zorg voor 2 ballen in verschillende kleuren.
De leerlingen met nummer 1 geven een bal door.
De leerlingen met nummer 2 doen hetzelfde  met hun
eigen bal.
 
Het is de bedoeling dat de bal van jouw team de bal van
het andere team inhaalt. Lukt dat dan heb je een punt. 
 
Variant: bal achter de rug doorgeven
Variant 2: met andere (zachte) voorwerpen dan een bal



De dierentuin

Maak een kring en ga zelf in het midden staan.
Wijs een willekeurige leerling aan, noem de naam van deze
leerling en een dier.
De leerling en de buren vormen samen dit dier. Doe elke
optie eerst rustig voor.
Wie een fout maakt is af en neemt de plek in de kring.
 
Olifant:
De leerling die je aanwijst vormt met zijn handen de
bekende slurf en trompettert hierbij. De buren vormen met
beide armen een groot oor
 
Krokodil:
De leerling die je aanwijst strekt zijn armen uit en vormt de
grote bek van de krokodil. De krokodil maakt happende
bewegingen en zegt daarbij "hap hap". Beide buren maken
elk één oog door met hun  vingers een rondje te vormen en
dit boven het hoofd van de middelste persoon te houden
 
 

Doel: Plezier maken met de hele groep

Extra optie

Broodrooster:
Beide buren maken een rechthoek van hun armen om de
middelste leerling heen. De middelste leerling springt
omhoog als een broodje uit de rooster en roept daarbij
"ping"
Mixer:
De middelste leerling houdt zijn vingers boven de hoofde
van de buren, Zij draaien een rondje om hun as en maken
daarbij het geluid van een mixer
 
 
Houd lekker tempo. Voor extra hilariteit wijs je 
de buren van een de deelnemende leerlingen aan.
Die moeten dan direct door in een volgend figuur
 
 

Goudvis: 
De middelste leerling maakt de mond door "blub blub  te
zeggen. Beide buren gaan met hun rug tegen de middelste
leerling staan en maken met hun armen sierlijke vinnen die
in het water bewegen.
 
 
 
 



Blind vertrouwen

Zet in de gymzaal of op het plein een parcours uit. Dit kun
je ook laten doen door leerlingen.
 
De groep loodst een geblinddoekt teamlid door het
parcours. Valt een element om dan moet dit teamlid
opgehaald worden en opnieuw beginnen.
 
 
Je kan een parcours ook maken door middel van tape
waarbij de randen niet aangeraakt mogen worden.
 
Deze activiteit kun je ombuigen naar een wedstrijd.
Dan verdeel je de klas in groepen en wint de groep die als
eerste 3 leerlingen veilig naar de overkant loodste.

Om het aantal decibel te verminderen kun je afspraken
maken.
Het helpt dan als de te overbruggen afstand niet te groot is
(max 10 meter)
Je kunt ervoor kiezen dat slechts een leerling per groep
aanwijzingen geeft.
Fluisteren is ook een optie.
 
 
Wil je de opdracht moeilijker?
Zorg dan dat de groep geen verbale aanwijzingen mag
geven, maar moet zoeken naar andere signalen.

Doel: Versterken van groepsgevoel



Deur van je hart

Wil je deze activiteit doen, ruim dan voldoende tijd in. Wil je
echt de diepte in dan ben je al snel 1,5 tot 2 uur bezig.
Tijd die de moeite investeren meer dan waard is.

Doel: Vergroten van openheid binnen de
groep

Deel 1
 
Laat leerlingen een deur tekenen.
Stel daarna een aantal vragen die leerlingen op hun eigen
manier verwerken in de tekening van hun deur.

Welke kleur heeft jouw deur? Waarom deze?
Gaat jouw deur gemakkelijk open? Wanneer wel/niet?
Voor wie staat jouw deur open? Waarom voor hen?
Hangt er een bordje aan je deur? Wat staat erop?
Staat jouw deur in de zon of in de schaduw?
Wat verberg je achter de deur?
Voor wie/wat kom je je deur uit?

Mogelijke vragen

Heeft je deur een drempel?  Een hoge of lage?
Maakt je deur geluid als deze opengaat?
Heeft jouw deur een kijkgaatje of raam? Waarom
wel/niet

Tijdens het tekenen reflecteren leerlingen op hun eigen
keuzes. Niet alle antwoorden komen makkelijk. Sommige
antwoorden kunnen confronterend zijn.
Geef leerlingen de ruimte om te passen.
 
Is er sprake van een veilige sfeer in je groep dan kun je
kiezen voor de open deur.
Leerlingen vertellen hierbij in tweetallen over hun deur en
bevragen elkaar over hun deur.
Je kan er ook voor kiezen om een leerling in de groep te
laten vertellen.
 



Massage

Masseren is een manier om positieve aanrakingen te
stimuleren.
Niet alle leerlingen vinden aangeraakt worden prettig.
Maak daarom een bewuste keuze wat voor jouw groep
passend is.
 
Masseer altijd over de kleding heen. 
Spreek af hoe leerlingen aan kunnen geven als ze iets niet
prettig vinden en wees alert op accepteren van deze
grenzen.
Spreek met je klas af hoe ze groepjes willen maken.
Tweetallen kan prima, maar leerlingen kunnen ook in een
kringetje zitten als ze met een groter groepje willen
werken.
Bedenk hoe je omgaat met overgebleven leerlingen die niet
aan kunnen sluiten bij een groepje
Bedenk wat je doet met leerlingen die niet willen
deelnemen.
 
 

Maak lange halen over de rug
Maak s-vormen over de rug
Laat het regenen met je vingers
Begin in het  midden en maak zonnestralen naar de
zijkanten van de rug
Teken spiraalvormen op de rug. Hele grote of juist
allemaal kleintjes
Maak een zwaaiende beweging over de rug
Masseer eens met een pittenzak of tennisbal

Doel: Op een positieve manier contact
maken

Liever niet masseren, maar wel een gezamenlijk
rustmoment?
Kies dan voor een meditatie.
Er zijn verschillende meditatieboeken en kaarten te koop
Bijvoorbeeld: De wensster biedt korte verhaaltjes die
leerlingen door hun meditatie leidt.
De kindermediatiekaarten van Helen Purperhart zijn
ultrakorte mediatieverhalen voor een paar minuten.


