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Een (nog) betere 
sfeer in de klas 



Aan het begin van het schooljaar wordt er vaak veel aandacht besteedt aan het
vaststellen van de regels en afspraken. Na een aantal weken, een vakantie of een
lockdown ligt het gevaar op de loer om te denken ‘ze weten het toch al wel?!’ , de regels
kort uit te kauwen (werkt dat überhaupt wel?!) en weer door te gaan. 

Daardoor sluipen er nog weleens gewoontes in die niet bevorderend zijn voor de
groepssfeer  en wordt dat de norm* en voordat je het weet ben je meer aan het
mopperen dan je lief is.  

Deze werkvormen dragen bij aan het definiëren van de groepsnormen, het bekrachtigen
van elkaars kwaliteiten en daarmee aan een positief groepsklimaat. 

Probeer na elke vakantie elke dag (ja, elke dag!)  tijd vrij te maken voor een
groepsvormend spel. Na de zomervakantie de eerste 6 weken. Om op die manier oog te
blijven houden voor  elkaars krachten. En om met elkaar opnieuw de normen en
waarden vast te stellen en een veilige, hechtere, groep te creëren. 

Heel veel succes en bovenal heel veel plezier!  

* voor meer informatie zoek eens op de fasen van Tuckman 

Intro
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Geef als tip dat ze daarbij denken aan de groeps- en schoolregels. Zorg dat je deze van
tevoren uit het zicht hebt gehaald om zo het eigen denken te stimuleren.  
Geef hen 10-15 minuten om dit in te vullen. 
Geef vooraf aan wat de kinderen kunnen doen als ze klaar zijn met invullen.

Nodig: placemat (zie bijlage)
Tijd:     30-45 min. 

Maak groepjes van 4 en geef elk groepje een placemat . Benoem kort dat het niet alleen
gaat om de juiste antwoorden geven, maar juist ook om de manier van samenwerken.  

Noteer in het midden van de placemat: 
‘Wat is er nodig om het goed met elkaar te hebben?’ 

en/of 
‘Wat doe ík om het goed met  elkaar te hebben op school?’

Observeer goed; 
Welke kinderen nemen het woord? 
Wie doet dat al 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 na afloop te bespreken?  

Nabespreken
Praat met de kinderen na op inhoud: 
Wat zijn de antwoorden? Wie is het daarmee eens? Wie niet? Wat herken je in de
antwoorden van een ander? Wat ga jij vanaf nu anders doen om bij te dragen aan een
betere sfeer? 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 naar de
kinderen. 

Praat met de kinderen na over het 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 ook dat kenbaar. 
Maak met elkaar een afspraak hoe vaak je hier aandacht aan besteedt. 

Spelvorm 2 
Een (nog) betere sfeer in de klas
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Hoi. Ik ben Céline. 

Ik hoop dat ik je kan inspireren met deze werkvorm en dat deze bijdraagt aan (verdere)
verbetering van de sfeer in de groep(en). Als dat lukt, heb ik ook een klein beetje mijn
doel bereikt: namelijk meer rust en ontspanning en daarmee meer plezier in het
onderwijs brengen! 

Mijn achtergrond ligt in het speciaal- en regulier basisonderwijs. Daar heb ik ruim 10 jaar
les gegeven en met de paplepel ingegoten gekregen hoe belangrijk het is om op een
verbindende manier structuur aan te brengen door kinderen ook op het sociale vlak te
onderwijzen!

De afgelopen 12 jaar heb ik volop trainingen binnen en buiten het onderwijs gegeven,
o.a. sociale vaardigheids-, weerbaarheids- en agressie-regulatietrainingen. Hierbij heb ik
een schat aan werkvormen verzameld en die wil ik graag met jou delen. Gewoon gratis
en niet omdat het moet, maar omdat het kan! :-)

Naast het geven van trainingen, coach ik leerkrachten. Binnen de coaching komen mijn
onderwijs - en trainerservaring samen, waardoor leraren vaak aan een half woord
genoeg hebben. Ik weet waar iemand het over heeft als hij of zij zegt moeite met een
leerling, of met een groep te hebben. Ik kan van daaruit constructief meedenken. 

Ik wens je nogmaals enorm veel succes én plezier.
 

Céline
 
 

Over mij 
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