
 

3 waardevolle
spelvormen 

 
 

om op een speelse manier (weer) een
positieve groepsdynamiek 

neer te zetten
(na een lockdown)



Dit e-book is tot stand gekomen aan het einde van de tweede Covid lockdown in februari
2021. In eerste instantie om de leerkrachten waar ik eerder mee werkte te ondersteunen.
Maar al snel bleek dat er een bredere vraag uit het veld was en dat je ook zonder de
achtergrond kennis van mijn trainingen hier goed mee aan de slag kan. Daarom heb ik 3
werkvormen voor je aangepast welke ook in de ‘Klassikale Competentie training’ of ‘Plezierige
Klas training’  terugkomen.

Na bijna twee maanden van online lesgeven valt de start van het onderwijs binnen de
schoolmuren te vergelijken met de start van het schooljaar. Met dat verschil dat je nu
makkelijker kan verwijzen naar de regels die al eerder dit schooljaar vastgesteld werden. 
Een grote valkuil daarvan is om al snel te denken ‘ze weten het toch al wel’ en de regels kort uit
te kauwen (werkt dat überhaupt wel?!) en weer door te gaan. 

Ik ga er vanuit dat je de nodige gesprekken met de groep zal hebben over hoe zij de afgelopen
periode ervaren hebben. Deze werkvormen dragen bij aan definiëren van de groepsnormen,
het bekrachtigen van elkaars kwaliteiten en daarmee aan een positief groepsklimaat.
Vergeet niet dat ook nu de fasen van Tuckman weer van toepassing zijn; forming, storming,
norming, performing (en al sneller dan je denkt ook weer adjourning – afscheid nemen van dit
schooljaar). Ga je hieraan voorbij dan zal je daar in de komende periode last van krijgen. 

Kinderen hebben zich de afgelopen periode gelukkig ook binnenshuis doorontwikkeld. In
meer of mindere mate. En ze zullen dit mee de klas innemen. Aan jou, hoe je dit als leider van
de groep gaat borgen.  
Er waren vast kinderen die je voorheen niet hoorde in de klas en vanachter het scherm juist
wel. Dat wil je nu natuurlijk zien vast te houden. En kinderen die voorheen wellicht een
negatieve leidersrol in de klas hadden, hadden daar vanachter het scherm minder ruimte
voor. Ook hen wil je stimuleren vaker voor een andere rol te kiezen.  

En dus is het belangrijk de komende 3 weken elke dag (ja, elke dag!)  tijd vrij te maken voor
een groepsvormend spel. Om elkaars krachten (weer) te zien. En om met elkaar opnieuw een
veilige, hechtere, groep te creëren. Om zo toe te werken naar een positieve afsluiting van het
schooljaar. Een jaar om nooit te vergeten.  
Ik hoop dat het bijdraagt aan een hele fijne tijd met elkaar tot aan de zomervakantie.

Heel veel succes en bovenal plezier bij het weerzien!  

Inleiding



Nodig: placemat
Elk groepje krijgt een placemat (zie bijlage) Benoem kort dat deze opdracht niet alleen gaat
om de juiste antwoorden geven, maar ook om de manier van samenwerken.  

Noteer in het midden van de placemat: 
‘Wat draagt bij aan een betere sfeer?’ 

en/of 
‘Wat draag ík bij aan een betere sfeer op school?’

Geef als tip dat ze daarbij denken aan de groeps- en schoolregels. Zorg dat je deze van
tevoren uit het zicht hebt gehaald.   

Geef hen 10-15 minuten om dit in te vullen. 
Geef duidelijk aan wat je verwacht als ze klaar zijn met invullen.

Observeer goed; 
Welke kinderen nemen het woord? 
Wie doet dat meer dan voorheen? 
Wie geeft vaker een beurt aan een ander? 
Hoe is het volume? In welk groepje krijgt iedereen een beurt? 
Wat valt je verder nog op om straks te bespreken?  

Nabespreken
Bespreek na op inhoud: 
Wat zijn de antwoorden? Wie is het daarmee eens? Wie niet? Wat ga jij vanaf nu anders doen
om hieraan bij te dragen? Waar mogen anderen je aan helpen herinneren? Op welke manier? 
En wat ga jij als leerkracht hier de komende weken in doen? Benoem dat ook aan de kinderen. 

Bespreek na op proces: 
Hoe ging de samenwerking in elk groepje? Wat viel de kinderen op? Wat viel jou op? Welke
complimenten vallen er te geven? Welke voornemens halen zij hieruit? Welke verwachtingen
kan je hieruit halen voor de komende periode?  
Wat ga jij als leerkracht hier de komende weken in doen? Maak dat kenbaar. 

Werkvorm 1: 
Normen en waarden opnieuw vaststellen. 

Samenwerken bevorderen.





Tijdens het online werken in de lockdown zijn er vast kinderen positief opgevallen. 
Kinderen die eerder in de groep niet vaak van zich lieten horen. Of op een onhandige manier.
En dat nu van achter het scherm handiger deden. Of je zag juist kinderen die ineens vaker hun
mening gaven, ideeën hadden, anderen hielpen. 
Oftewel, kinderen die je meer in hun kracht zag gaan staan en kinderen die je tot bloei zag
komen.
Dat wil je natuurlijk vasthouden en daar heeft een stevige houding een grote invloed op. 

Zorg dat je vooraf aan deze werkvorm een gesprek met de kinderen hebt over zichtbaar
durven zijn en op een handige manier voor jezelf opkomen. Juist nu je kinderen weer recht in
de ogen kan kijken. 

Wie is het opgevallen dat er een klasgenoot juist meer of minder opviel vanachter het scherm?
Wie vond het makkelijker om van zich te laten horen vanachter het scherm? En voor wie was
het juist lastiger? Wie vindt het spannend om dat nu vast te houden nu je elkaar weer in de
klas ziet? Verwijs waar mogelijk naar de training en de vaardigheden die zij al eerder geleerd
hebben. Deze gaan jullie onder andere door deze werkvorm opfrissen.  

Ga na dit gesprek met elkaar in een kring/ rondom hun eigen tafelgroepje staan.

Ronde 1: 
Ga met gebogen hoofd staan, laat je schouders hangen, je benen wiebelen wat en je frunnikt
wat aan je trui. 
Geef zelf het juiste voorbeeld en zeg met een zachte stem tegen degene naast je ‘nee, dat wil
ik niet’. Degene naast jou, draait zich om naar de ander en zegt hetzelfde, met ongeveer een
zelfde houding. Zo gaat het de kring rond totdat de beurt weer bij jou als leerkracht terug is.

Bespreek kort na.
Hoe was dit? Hoe voelde het van binnen om op deze manier te zeggen dat je iets niet leuk
vindt? En hoe kwam dit over bij de ander? Zou je luisteren als iemand zo zijn grens aangeeft?

Ronde 2: 
Ga nu naar het andere uiterste. Je maakt jezelf groot, blaast jezelf op, kijkt de ander recht in
de ogen, schouders naar achteren, benen wijd en knieën op slot. Met een zeer luide stem zeg
je tegen degene naast je ‘nee, dat wil ik niet’.  

Werkvorm 2: 
Carrousel ‘Nee, dat wil ik niet’ .



Bespreek ook dit na.
Hoe was dit? Hoe voelde het van binnen om op deze manier te zeggen dat je iets niet leuk
vindt? Hoe kwam dit over bij de ander? Wat zag je gebeuren? Zou je luisteren als iemand zo
zijn grens aangeeft?

Ronde 3: 
Tot slot oefen je met de kinderen de ‘handige’ manier.
Laat hen de voeten ietwat wijd zetten onder de heupen, rug recht, schouders ontspannen,
armen ontspannen langs je lijf en hoofd recht op je romp. Adem een paar keer rustig in door
de neus, uit door de mond. 
Terwijl je oogcontact maakt en een rustige, doch duidelijke stem hebt zeg je tegen je
buurman: (naam), nee ik wil niet dat… want…. 
Bedenk zelf vooraf een kort& duidelijk voorbeeld en laat alle kinderen hetzelfde zeggen. Dat
houdt het tempo erin.  
Bijv.; Sofie, ik wil nu niet kletsen, want zo krijg ik mijn werk niet af.  

Bespreek ook dit na. 
Hoe was dit? 
Hoe voelde het van binnen om op deze manier te zeggen dat je iets niet leuk vindt? Hoe kwam
dit over bij de ander? Zou je luisteren als iemand zo zijn grens aangeeft? Wanneer zou je dit in
kunnen zetten? Wie hoorde je online vaker zijn mening geven? Wie wil dat vasthouden nu we
weer samen in de groep zijn?

Betekent ‘nee zeggen’ dat je een ander afwijst? Of dat je nooit meer met de ander wilt
omgaan? Zeker niet! Het betekent wel goed luisteren naar wat voor jou oké voelt en wat niet. 
En als je dat op een rustige manier uitlegt zal de ander er ook vaker begrip voor hebben. 



Optioneel nodig: 
Evt. Complimenten kaartjes spel 
Pen & papier om complimenten op te schrijven 

De afgelopen periode was voor de één fijn en rustig en voor een ander juist verre van. 
Waar het ene kind nieuwe talenten heeft ontdekt was het voor de ander alle zeilen bijzetten.
Bij beide mag stil gestaan worden bij de kracht die dat vroeg. 
Dat kan klassikaal of in de kleine groepjes waarin ze zitten. 

Ronde 1: 
Laat elk kind zichzelf een compliment geven en uitleggen waarom hij/zij daarvoor kiest. Stuur 
 erop aan dat dat kan gaan over zelfstandigheid, welbevinden, zorgzaamheid, discipline,
sociaal-emotionele ontwikkeling, een nieuwe vaardigheid etc. 

Ronde 2: 
Laat kinderen een compliment geven aan degene naast hen of aan iedereen in het kleine
groepje. Help hen om daarbij te denken aan wat ze tot nog toe gehoord hebben van die
persoon over de afgelopen periode en/of goed te kijken of ze in het huidige moment een
mooie verandering kunnen waarnemen in bijv. houding.  

Optioneel ronde 3: 
Laat elk kind benoemen welk compliment ze het meest fijn vonden om te ontvangen. 
 Bespreek klassikaal na.

Werkvorm 3: 
Complimenten geven



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik wens je enorm veel succes én plezier met het (opnieuw) opstarten. 
 

Heb je vragen? 
Wil je hier nog over doorsparren? 

Of wil je weten hoe ik je verder kan helpen met het versterken van je
eigen leerkrachthandelen of 

het ondersteunen bij een verstoorde groepsdynamiek?  
 

Laat het me dan vooral weten. Je kan contact met mij opnemen via: 
info@celinetraint.nl

of 06-14885589
 

Spreekt dit document je aan? 
Dan zou ik het op prijs stellen als je je abonneert 

op mijn inspiratiemail via deze link.
Enkele keren per jaar zal dan contact met je opnemen.  

 


