


Levend lego

Verdeel de klas in tweetallen. Als dit goed gaat, kun je ook
kiezen voor drie- of viertallen.
Een alternatief is de klas zelf laten verdelen. Dit biedt een
extra observatiemogelijkheid, maar kost ook meer tijd.
 
Noem een lichaamsdeel, bijvoorbeeld schouders.
De groepjes zorgen dan dat ze "verbinden" door dat
lichaamsdeel aan elkaar te klikken.
 
Gaat dit lekker? Noem dan twee (of meer) lichaamsdelen
die moeten klikken. Dit vraagt meer overleg.
Des te groter het groepje, des te moeilijker het wordt.
 
Maak van te voren goede afspraken over het aangeven van
grenzen. 
 
 
 

Deze fase staat in het teken van het bepalen van de rollen
in de klas. Let daar tijdens deze activiteiten ook extra op.
Herken je de rollen van een positieve groep? 
Dit is namelijk je mogelijkheid om hierin te sturen.
Heb je de luxe om met een collega de werkvormen in deze
fase te doen? Zorg dat jij zoveel mogelijk kan observeren.
Lukt dat niet? Film de activiteit en kijk de opname terug.
Je mist tijdens het begeleiden namelijk erg veel.

Doel: leren samenwerken, kunnen volgen
of initiatief tonen

Afsluitende vragen

Tips

Hoe was jouw rol tijdens deze activiteit?
Wat vond je fijner?
Kon je duidelijk maken wat je bedoelde?
Luisterde je naar tips van je maatje(s)?



Groepsverhaal

Verdeel de klas in groepen van 4 of 5 leerlingen.
Je kunt ervoor kiezen om deze groepen zelf samen te
stellen of dit over te laten aan de klas. 
Iedere leerling heeft een gelinieerd vel papier en
schrijfmateriaal nodig.
 
 
Geef een schrijfopdracht.
Dit kun je doen door:

Een deel van een verhaal voor te lezen dat leerlingen
afmaken
Een onderwerp te noemen
Steekwoorden op te schrijven waaruit leerlingen er een
aangegeven aantal kiezen
Een foto of afbeelding te laten zien

 

Doel: Leren omgaan met verschillen

Afsluitende vragen

Hoe is het om een opdracht te moeten doen zonder
overleg?
Was je het eens met wat de ander schreef? Hoe ging je
hiermee om?
Hoe ging je om met verschillen tussen jou en je
groepje?

Leerlingen schrijven gedurende 5 minuten op hun eigen
blad. Dit doen zij in stilte.
Daarna geven ze het blad door aan een groepslid.
Deze krijgt 2 minuten leestijd en schrijft daarna ook 5
minuten aan het verhaal.
Er mogen geen vragen gesteld worden tijdens het
schrijven.
Dit herhaal je een aantal keer. Geef bij de laatste ronde
aan dat er een slot geschreven moet worden.
Daarna kun je de verhalen laten (voor)lezen.

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



Rondo Positivo

Om deze activiteit te kunnen doen, is het belangrijk dat
leerlingen positieve eigenschappen van elkaar kennen.
De opdracht "Paspoort" uit de vorige fase helpt hierbij. 
Het kan zijn dat een groep meer van dit soort opdracht
nodig heeft.
 
Laat leerlingen in een kring zitten. Je kan er voor kiezen
om een aantal kleinere kringen te maken.
Iedere leerling heeft het eerder gemaakte paspoort en
geeft dit aan de rechterbuur.
Geef tijd om het paspoort van de klasgenoot te bekijken.
 
Vraag daarna om een compliment te geven. Doe eventueel
voor hoe een compliment klinkt.
De ontvanger bedankt.  De leerkracht neemt niet deel aan
de kring. Op die manier kun je positieve gerichte feedback
geven of tussen de verschillende kringen wisselen.
 
Ga door tot iedereen in de kring een compliment
uitgedeeld en aangenomen heeft.
 

Accepteer niet dat leerlingen geen compliment weten.
Moedig hen dan aan om het paspoort nog eens goed te
bestuderen. Heb je leerlingen die mondeling wat minder
taalvaardig zijn, help hen dan tijdens de voorbereiding met
het formuleren van een compliment

Doel: Complimenten geven en ontvangen

Afsluitende vragen

Hoe was het om een compliment te krijgen?
Hoe is het om te reageren als je een compliment krijgt?
Waarom is het belangrijk om te bedanken als je een
compliment krijgt?

Tips



Woordenduel

Verdeel de klas in 2/3/4 groepen.
Jij geeft een categorie, de groep noemt woorden die bij
deze categorie horen.
Je kunt dit spel op verschillende manier spelen:

In activiteiten waar een competitief element zit, maken de
verschillende rollen in een groep erg duidelijk. Een goede
manier om deze te observeren dus. Deze werkvormen
bieden ook de mogelijkheid tot conflicten en discussie. Is
zoiets aan de orde, grijp deze kans dan om leerlingen een
eigen oplossing te laten bedenken en bereid de
normingfase vast voor.
 
 

Doel: Doelen als groep behalen

Afsluitende vragen

Hoe voelde je toen jouw groep won?
Hoe voelde je je toen je geen goed antwoord gaf?
Hoe voelde je je toen je groep op jou reageerde
Wat heb jij gedaan om te zorgen voor het behalen van
het doel?
Wat heb jij gedaan om je groep een fijn spel te laten
hebben?

Tips

Laat per groep lijsten maken, de groep met de langste
lijst wint
Laat leerlingen op een rij staan, sta je vooraan dan geef
je antwoord op het moment dat jouw groep aan de
beurt is. Weet je geen nieuw woord meer? Dan ga je die
ronde zitten. Volgende ronde doe je weer mee.
Geef de groepen wisselend de beurt, maar stuur niet in
wie antwoord geeft

Diernamen met een bepaalde letter erin
Landen in Europa
Veelvouden van 6
Stripfiguren
Fruit 
Dingen met een bepaalde kleur

Opties:



Menseli jke
knoop

Maak groepen van ca 10 leerlingen.
Laat ze een kring maken. Vraag een leerling buiten de
kring te gaan staan.
De kring maakt zichzelf in de knoop door over en onder
elkaars armen te kruipen.
De leerling buiten de kring probeert ze te ontwarren.
 
Alternatief: Maak geen kring, maar een lange rij. Dit geeft
meer bewegingsvrijheid. De knoop is over het algemeen
makkelijker los te maken.
 
Alternatief 2: Laat leerlingen met hun ogen dicht
willekeurig twee handen uit de kring vastpakken. Dit
mogen niet hun buren zijn. Laat ze samen proberen zo ver
mogelijk los te komen. Ontwarren is niet altijd mogelijk
 
 

Een ontzettend leuk spel om zomaar te spelen.
Je zult merken dat er een aantal leerlingen de regie gaat
nemen. 
Daarnaast is deze spelvorm een mooie metafoor voor
conflicten. 
Tijdens de nabespreking kun je hierop inhaken door
overeenkomsten en verschillen met een echt conflict te
laten zoeken. En net zoals niet elke knoop loskomt, is er
soms ook niet altijd een oplossing voor een conflict. Toch
kun je zowel het spel als het conflict goed afronden.
 
 
 
 

Doel: Samen een probleem oplossen

Afsluitende vragen

Wat moest je doen om uit de knoop te komen?
Wat was jouw rol in dit spel?
Welke overeenkomsten/verschillen zie je met een echt
conflict?
Wat doe je als een knoop (conflict) niet los komt?

Tips



Kamelen
slachter

Dit spel kent 2 varianten.
De rustige versie voor in de klas en de actieve versie voor
in de gymzaal. Die laatste is vooral fijn wanneer je ene
actieve, bewegelijke groep hebt.
 
Rustige versie.
Wijs één leerling aan die de kamelenslachter wil spelen.
Deze gaat de klas uit. De groep kiest een leerling die het
offerdier wil spelen. Deze krijgt een lint aan zijn broek. Het
lint moet zichtbaar zijn. De rest van de klas verstopt het
offerdier in het midden. De kamelenslachter krijgt twee
minuten om het offerdier in de groep te vinden. Leerlingen
gaan aan de kant als je hen rustig verplaatst.
Leerlingen uit de groep mogen uit zichzelf verplaatsen om
het offerdier te beschermen.
 
Actieve versie:
De kamelenslachter probeert het offerdier te tikken. 
Leerlingen proberen dit te voorkomen. Dit mag enkel door
rustige afleidingsvormen en samenwerking.
 

Zeker de actieve versie kan het voorkomen dat leerlingen
te enthousiast proberen af te leiden. Leg dan het spel stil
en bespreek dit.
 
De kracht van dit spel zit in de nabespreking en is een
mooie opstap naar de normingfase. Neem veel tijd voor
deze nabespreking en pak tijdens de normingfase nog eens
terug op het spel. Of speel het nog eens.
 
 
 
 

Doel:  De kracht van de groep ervaren

Afsluitende vragen

Hoe was het om de rol van slachter te spelen?
Hoe was het om het offerdier te spelen?
Hoe was het om het offerdier te beschermen?
Hoe zie je dit terug in het normale leven?
Wat heb je geleerd over de kracht van onze groep?
Hoe zou je deze kracht in willen zetten?

Tips


