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Welkom in het nieuwe schooljaar! 

Bij de start van het nieuwe schooljaar krijg je vaak een nieuwe groep. Het is altijd aftasten 

hoe iedereen op elkaar reageert. Hoe ga je je er voor zorgen dat de kinderen zich snel op 

hun gemak voelen en elkaar snel leren kennen? Hoe ga je er voor zorgen dat er onderling 

een veilige sfeer is? 

Met dit document willen we je helpen om het sociaal emotionele welzijn van de kinderen 

voorop te zetten in de eerste schoolweken na de zomervakantie.  

Binnen De Noordwijkse Methode is aandacht de basis voor al het handelen.  

We gebruiken hiervoor in de klassen De Gouden Schoolregels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkvormen in dit document sluiten aan bij De Gouden Schoolregels.  

De werkvormen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

Categorie   Pagina 

Verhalen delen  2 

Gedachten   4 

Emoties   5 

Communicatie  6 

Complimenten  9 

 

Heel veel plezier! 

Het team van De Noordwijkse Methode 
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Verhalen delen 

Zoek Iemand Die …  
Voor deze werkvorm hebben de leerlingen het werkblad uit bijlage 1 nodig.  
De werkvorm gaat als volgt: 
1. Alle leerlingen lopen door de klas en zoeken een maatje. 
2. Leerling A stelt een vraag. 
3. Leerling B antwoordt. 
4. Leerling A schrijft het antwoord op het werkblad. 
5. Leerling B controleert en tekent af. 
6. Leerling A en B wisselen van rol. 
7. Hierna zoeken de leerlingen een nieuw maatje. 

De stappen worden herhaald, totdat het blad vol is, of totdat de leerkracht een 

stopteken geeft. 

Vertellen en gelijkenissen 

De kinderen krijgen allen evenveel kaarten, maakt niet uit of het kaartspel volledig 

is of niet. De leerkracht begint met het delen van zijn ervaringen de afgelopen 
weken. Bijvoorbeeld: Ik vond het aan het begin wel even fijn dat het weer niet zo 
warm was, maar ik ging steeds meer naar de zon verlangen.   
Wanneer een kind een gelijkenis vindt in het verhaal, gooit het een kaart neer en 

zegt wat de gelijkenis is, bijvoorbeeld: Ik vond het eerst ook heel erg fijn dat het 
niet zo warm was. Het kind dat een gelijkenis heeft gevonden mag verder gaan (bij 
meerdere leerlingen die tegelijk een gelijkenis hebben, ga je met de klok mee).  

Eigen vertelmoment 
Verdeel de klas in tweetallen. Het is de bedoeling dat één persoon zal moeten 

spreken zonder te stoppen, terwijl de andere persoon zo aandachtig mogelijk moet 

luisteren. De spreker kan over allerlei zaken spreken, bijvoorbeeld over waar hij of 

zij is geweest, welke activiteiten ze hebben gedaan, een interessante ervaring… De 

paren krijgen een moment om te beslissen wie er gaat spreken en wie er gaat 

luisteren. Hierna mogen de sprekers beginnen. De sprekers krijgen ongeveer 2 

minuten om ongestoord te spreken. Er wordt daarna aan de luisteraars gevraagd 

om voor hun partner de twee laatste zinnen te herhalen die hij/zij gezegd heeft. De 

paren wisselen dan van rol, de luisteraar gaat nu spreken en de spreker gaat 

luisteren. We stoppen na een paar minuten opnieuw. Waarschijnlijk zullen de 

luisteraars nu beter geluisterd hebben. Je kunt daarom vragen de 3 laatste zinnen 

te herhalen. Verder kun je de volgende vragen stellen ter evaluatie: 

• Kon je de zinnen herinneren?  

• Was het gemakkelijker om ze de tweede keer te herinneren? Waarom? 

• Wat deed je om beter te luisteren? Deed je iets speciaal met je lichaam? Of 

met je gezicht? En wat met je gedachten? 

• Wat verhinderde je om te luisteren? 

 



 

3 
 

Zoek De Valse 
De kinderen schrijven drie stellingen over zichzelf op. 

Twee stellingen zijn waar en één stelling is niet waar. Dat is De Valse. 

De leerlingen houden een score bij: hoeveel klasgenoten kiezen De Valse? Zij 

krijgen een punt. Kiezen ze een andere stelling, dan krijgt de bedenker van de drie 

stellingen een punt. 

Fins communiceren 
Leg uit dat als Finnen discussiëren, het lijkt alsof ze een wedstrijdje langzwijgen 

doen en de stilte oorverdovend is. Nodig de groep uit om ook eens Fins te 

communiceren.  

Laat tweetallen minimaal 5 minuten een gesprek voeren over de vakantie of een 

ander onderwerp bijvoorbeeld een hobby. 

Er is één regel: je mag pas iets zeggen als de ander is uitgesproken en jij 

daarna vier seconden stilte in acht hebt genomen. 

Evaluatie: Hoe ervaar je het mogen uitpraten, het niet mogen onderbreken, de 

stiltes, etc.? Wat is het effect op jullie gesprek? 

Over de streep 
Plak met tape een streep op de grond of spreek een denkbeeldige lijn af. De groep 

begint aan één kant van de streep. Stel de volgende vragen. Stap over de streep als: 

- je er naar uit hebt gekeken om weer naar school te gaan 

- je je ouders hebt geholpen met klusjes thuis 

- je in je vakantie een bekend of beroemd iemand hebt ontmoet 

- je het spannend vond om kennis te maken met nieuwe kinderen op vakantie 

- je het jammer vond dat je je klasgenoten niet meer dagelijks zag 

- je jezelf goed kon vermaken 

- je de afgelopen weken beter hebt geslapen 

- je weer moet wennen aan op tijd opstaan 

- je nog veel gedacht hebt aan corona en bang was voor besmetting  

- je met veel andere kinderen hebt buiten gespeeld 

- je het best fijn vond om even niet op school te zijn 

- je je soms hebt verveeld 

- je zin hebt om aan het nieuwe schooljaar te beginnen 

- je iets heel leuks hebt meegemaakt 

- er de afgelopen periode iets naars is gebeurd 

De zon schijnt  

Ga als leerkracht in het midden van het klaslokaal staan. Op het moment dat jij 

zegt: “de zon schijnt op …… iedereen die school gemist heeft”; staan alle leerlingen 

op die zich in de stelling herkennen. Vervolgens moeten zij van plaats wisselen met 

iemand die ook is opgestaan. Als je zelf ook meedoet blijft er één iemand over. Die 

gaat dan in het midden staan en zegt: “de zon schijnt op iedereen die………heeft”.  
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Gedachten 

Negatieve gedachten 
Schrijf op een blaadje gedachten die momenteel door je hoofd gaan. Vouw een 

vliegtuigje van het blad en gooi het door de klas. Iedereen pakt een vliegtuigje en 

schrijft een tip op voor de ander. Dit kan meerdere keren herhaald worden. Aan het 

einde krijgt iedereen zijn eigen vliegtuigje met tips weer terug.  

Ervaar de kracht van een positieve mindset 
Maak 2-tallen en verspreid ze door de ruimte. Laat twee leerlingen de oefening 

voor doen. Vraag één van de leerlingen om lekker te gaan staan, voeten iets uit 

elkaar. 

Leg uit: "Er wordt zo tegen je schouder aangeduwd, maar eerst vraag ik je iets in 

gedachten te nemen waar je tegenop ziet, iets wat je lastig vindt of helemaal geen 

zin in hebt. Heb je iets, zie je het voor je? Blijf daaraan denken".  Duw vanaf de 

zijkant tegen zijn schouder; de kans is groot dat hij vrij slap is en zich moeiteloos 

opzij laat duwen. 

Doe het nogmaals, maar nu met deze instructie: "Nu wil ik dat je aan iets leuks 

denkt, iets waar je naar uitkijkt en zin in hebt. Heb je zoiets? Blijf daaraan 

denken". Terwijl de leerling aan iets positiefs denkt, wordt er nogmaals geduwd; 

de kans is groot dat hij nu niet te verplaatsen is. 
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Emoties 
 

Emotiestandbeeld 

Alle leerlingen lopen kriskras door de ruimte op de muziek. Als de muziek uitgaat 

beelden alle deelnemers als een standbeeld de door de leerkracht genoemde emotie 

uit. De leerlingen houden deze houding aan tot de muziek weer aan gaat.  

Nagesprek: Welke emotie vond je het moeilijkst om uit te beelden? Hoe komt dat? 

Ik voel me.. 

Leg kaartjes met de basisemoties op verschillende plaatsen in het lokaal (bijv. De 

kaartjes van het Lekker in je vel spel). Leg de kinderen een situatie voor. Hoe zou 

jij je dan voelen? De kinderen lopen naar de emotie waarvan ze vinden dat deze bij 

hen past. Bespreek met de kinderen waarom ze bij die emotie zijn gaan staan en 

laat zien dat er verschillen zijn tussen emoties van kinderen in situaties. 

Beelden met gevoel 
De leerlingen worden verdeeld in groepjes van 3 of 4 personen. Eén van de 

leerlingen van elk groepje is een standbeeld, de anderen zijn beeldhouders. U 

vertelt de leerlingen welk beeld ze gaan maken, denk hierbij aan de verschillende 

emoties, zoals iemand die verdrietig is, of superman die gefrustreerd doet.  De 

leerlingen zetten hun medeleerling in de juiste houding. 

Emotiekoor 

De leerlingen staan in de ruimte in een kooropstelling. U bent de dirigent en laat 

de leerlingen één bepaald lied zingen, dat iedereen kent. Bijvoorbeeld Vader Jacob 

of Lang zal ze leven. Als dirigent geeft u met een teken aan wanneer de leerlingen 

beginnen en eindigen met het lied. Elke ronde wordt gezongen vanuit een andere 

emotie, zoals blij, trots, verliefd en boos. 
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Communicatie 

Lopen of stilstaan 
Zoek een plekje in de ruimte. Je communiceert nu niet meer verbaal. Vanaf nu 

wordt er dus niet meer gesproken. Wanneer de docent een teken geeft, mag één 

groepslid starten met lopen. Wanneer hij of zij stopt, starten twee anderen met 

lopen. Zij stoppen tegelijk met lopen. Nu mogen drie anderen lopen, hierna vier, 

daarna vijf.  

Nabespreken: lukt het om non-verbaal afspraken te maken over wie er gaat lopen? 

En wanneer te stoppen? Hoe komt dit denk je? Wat maakt het zo makkelijk of juist 

moeilijk? Maakt het verschil of er één persoon moet gaan lopen of meerderen? Hoe 

komt dat, denk je? 

Non-verbaal 
Je bent in een vreemd land, je verstaat de taal niet, je wilt eten, drinken, slapen, 

betalen, reizen enzovoort. Ga in tweetallen in gesprek. A bedenkt wat hij/zij wil en 

maakt dit, zonder gebruik te maken van gesproken taal, duidelijk aan B. B probeert 

te raden wat A wil.  

Klassikaal nagesprek: Hoe kom je erachter wat de ander probeert over te brengen? 

 

Grenzen aangeven:  
Doel: ervaren hoe je kunt aangeven wat je grens is en dat de grens van iedereen 

ergens anders ligt.  

Maak twee rijen. De ene rij begint. Ze zetten steeds een stapje naar voren. De 

andere leerling mag steeds aangeven of hij verschil voelt. Als de grens bereikt is 

zeg je stop.  

Wat voelde je bij deze grens? Hoe was het om dat te moeten aangeven? 

Nog een keer met wisselende tweetallen. Kun je ook zonder te praten aangeven dat 

je grens bereikt is? 

Fluisterspel: 
Iedereen zit in een kring. Een van de deelnemers fluistert een eenvoudige zin in het 

oor van zijn buurman of buurvrouw. Die fluistert wat hij of zij hoort in het oor van 

zijn buurman of buurvrouw en zo verder tot de zin de hele kring is rondgegaan. De 

laatste deelnemer zegt hardop wat hij of zij zojuist heeft gehoord. Vaak is dat iets 

heel anders dan de beginzin. Hoe meer deelnemers en hoe ingewikkelder de zin, 

des te groter de kans dat de boodschap verandert! Dit eenvoudige spelletje leert 

kinderen hoe makkelijk er ruis ontstaat. 
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Ruis in de communicatie 
Verdeel de kinderen in twee groepen, A en B, en zet ze in een straatje tegenover 
elkaar. Van groep A gaat één kind achter groep B staan. De leden van groep A 
spreken samen een woord af. Op een afgesproken signaal beginnen de leden van 
groep A het woord naar het eenzame A-lid te roepen. De leden van groep B 
proberen de communicatie te verstoren door er woorden tussendoor te roepen en 
veel lawaai te maken. Heeft het eenzame A-lid het woord ontvangen, dan wordt 
groep A verstoorder en groep B uitzender. 

Geen ja, geen nee (en geen uh..) 
Dit spelletje kan altijd en overal worden gespeeld. Er wordt veel bij gelachen en de 

meeste kinderen vinden het erg leuk. U stelt een kind vragen waarop het moet 

antwoorden zonder “Ja” of “Nee” te gebruiken. Wissel telkens van beurt en wijs 

een winnaar aan. Door dit spel verbeteren kinderen op het meest basale niveau 

hun communicatievaardigheden, omdat ze worden gedwongen goed na te denken 

over de manier waarop ze zich uitdrukken. U kunt dit spel ook spelen om op een 

vrolijke manier onderwerpen of gevoelens bespreekbaar te maken. 

Blinddoek 
Verdeel de klas in twee groepen. Iedereen wordt geblinddoekt. Zo kun je de 

volgende spelletjes doen:  

1. Dierengeluiden: iedere groep is een bepaald dier, vb. ene groep zijn honden, 

de anderen zijn katten. De leiding verspreidt jullie over het terrein. Nu 

moeten jullie je dier nabootsen, en naar het geluid van je groep kruipen, 

zodat uiteindelijk je groep weer volledig is. 

2. Begeleiden: er is één iemand per groep niet geblinddoekt, die moet roepen 

waar de anderen heen moeten lopen.  

3. Parcours: Maak tweetallen en zorg dat er steeds één geblinddoekt is. Lukt het 

ze door juiste aanwijzingen te geven het parcours goed af te ronden. 

Telefoonspelletje 
De kinderen zitten in een kring en houden handen vast. Eén kind zit in het midden. 

Eén kind begint met te telefoneren naar een ander kind in de groep. Het zegt: "Ik 

telefoneer naar...". 

Hierna knijpt het in een van de 2 handen die het vasthoudt, waarna het zegt: 

"vertrokken". Het handenknijpen wordt nu doorgegeven: het is het bericht. Dus als 

kind A in kind B's hand knijpt, knijpt kind B in kind C's hand... 

Als het bericht aangekomen is, zegt de persoon naar wie het werd verzonden: 

"aangekomen". 
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De persoon in het midden moet proberen het bericht te onderscheppen. Dit doet hij 

door te raden bij wie het nu is. Hij mag slechts 3 keer raden. Men kan ook centrales 

invoegen. Dit is een kind dat met kruiselingse armen handjes geeft. De centrale 

geeft een seintje, bijv. biepbiep, zodat het kindje in het midden gemakkelijker te 

weten komt waar geknepen wordt. De centrale kan echter ook de verbinding terug 

laten keren vanwaar deze kwam (een changé-module dus), maar dit moet niet. 

In De Rij 
De leerlingen zoeken hun plaats in de rij ten opzichte van hun klasgenoten. 

De stappen: 

1. De leerkracht geeft een onderwerp waarin de leerlingen verschillen. 

2. Daarna geeft de leerkracht aan waar het begin en waar het einde van de rij is. 

3. De leerlingen schatten de eigen positie in en nemen plaats In De Rij. 

4. De leerlingen wisselen uit en nemen hun definitieve plaats in. 

Gebruik deze werkvorm als klasbouwer: op volgorde van voornaam, leeftijd, 

schoenmaat, lengte, aantal huisdieren, aantal jaren op school, afstand tussen huis 

en school. Lukt het de leerlingen om een rij te maken zonder te communiceren? 
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Complimenten 

 

High Five 
We stappen door elkaar, wanneer de muziek stopt, geef je iemand die dicht in je 

buurt staat, een high five en geef je hem/haar een complimentje. 

Complimenten lootjes 
Je laat de kinderen uit je klas een lootje trekken met daarop de naam van een 

leerling. Aan het eind van de dag geeft elke leerling een compliment aan de leerling 

die op het lootje staat. Dit betekent dat leerlingen elkaar gaan observeren 

gedurende de dag om aan het eind van de dag een compliment te kunnen geven 

over iets dat hij of zij gezien heeft. Het blijft natuurlijk wel tot aan het eind van de 

dag (of dagdeel) geheim wie wie getrokken heeft…! 

Complimenten geven en ontvangen 
Iedereen krijgt bij binnenkomst een ijsstokje of briefje met een naam. Schrijf een 

briefje aan die persoon met daarin minimaal twee complimenten. Dit mogen geen 

complimenten over het uiterlijk zijn. Als Iedereen klaar is met het schrijven van 

een briefje staat iedereen op om het briefje aan de betreffende persoon voor te 

lezen. Hoe reageer je als iemand jou complimenten geeft? 

Over wie gaan de complimenten? 
Er gaat straks een leerling naar de gang. Met de leerlingen in de klas bedenken we 

vijf complimenten voor een leerling. Dan halen we de leerling terug in de klas. Om 

de beurt noemen de vijf leerlingen het afgesproken compliment. Degene die gaat 

raden voor wie de complimenten zijn, mag het vijf keer proberen.  

Leerlingen geven makkelijk een compliment over uiterlijk of iets wat ze hebben. 

Stimuleer de kinderen om complimenten vanuit verschillende categorieën te geven.  

Wat heb je een mooie rug! 
Plak bij iedere leerling een blaadje op zijn rug. De leerlingen gaan bij iedereen in 

de klas een compliment opschrijven.  

Nadat alle leerlingen van iedereen een compliment hebben gehad, gaan de 

leerlingen hun complimenten voorlezen in de ik-vorm. Dus Ik ben creatief, 

behulpzaam enz. 
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Complimentensleutel 
Wie heeft de complimentensleutel in het laatje…… 

Elke dag ligt de complimentensleutel bij iemand in zijn/haar laatje verstopt. Dit is 

geheim!! 

Het kind met de complimentensleutel geeft de hele dag complimenten aan andere 

kinderen. Het valt natuurlijk op als alleen het kind met de sleutel complimenten 

geeft. De andere kinderen moeten dit ook doen om het spannend te maken. En zo 

kun je iemand laten denken dat jij de sleutel hebt. 

Aan het einde van de dag moet de klas raden wie de complimentensleutel heeft. 

Het kind dat dit weet mag de sleutel bij iemand anders in het laatje stoppen (je 

kunt dit ook als leerkracht elke ochtend doen) 

Leuk ook om daarna aan de kinderen te vragen welke complimenten ze gegeven en 

gekregen hebben. 
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Bijlage 
 

bezig 


