Groepskunstwerk
FASE O RIË NTATIE
BENOD I GDHEDEN AFH A N KELIJK VAN HET KU N STWER K.

Maak samen met de leerlingen een groepskunstwerk.
Het kunstwerk moet het volgende uitdragen: ‘samen
een krachtige groep’. Elke leerling draagt bij aan het
kunstwerk. Geef na aﬂoop het groepskunstwerk een
duidelijke plek in de klas met daarboven de titel:
‘Samen een krachtige groep’.
Voorbeeld 1: maak een tekening op een groot blad
en verdeel de tekening in hokjes. Elk groepje krijgt een
hokje toegewezen en maakt dit deel van het schilderij
op een apart blad (A4). Op deze manier is dus ieder groepje
verantwoordelijk
verantwoordeli
ve
an woo de k voo
voor een kklein
e n dee
deel van he
het sch
schilderij.
de Voeg u
uiteindelijk
e nde k
aallee de
delen
en samen
samen, zoda
zodat he
het één ggroot
oo sch
schilderij
de wo
wordt.
d
Voorbeeld
Voorbee
d2
2: laat
aa de leerling
ee ng de con
contouren
ou en van zzijn
n lichaam
chaam op een A4
A4’tjee
tekenen.
ekenen Daa
Daarbij
b iss de en
enige
ge eeiss da
dat eer twee
wee u
uitgestoken
ges oken handen zzijn.
n Maak
vervolgens
ve
vo gens aallee u
uitgestoken
ges oken handen aan eelkaar
kaa vas
vast. H
Hierdoor
e doo on
ontstaat
s aa
een sslinger.
nge
WWW.ONDERWIJSMAAKJESAMEN.NL

1.

Symbolische dag
FASE O RIË NTATIE
BENOD I GDHEDEN E E N VAN THU IS MEEGEN OMEN
VO O R WE RP (VAN IE DE RE LEER LIN G).

Aan de hand van een voorwerp kan een leerling soms
veel meer over zichzelf vertellen dan zo maar uit
het niets. Laat daarom elke leerling iets van thuis
meenemen dat symbool staat voor wie hij is.
Ga met de leerlingen in een kring zitten. Iedere
leerling vertelt wat het voorwerp is, waar het
voor staat en waarom het belangrijk is. Zoek
vooral naar overeenkomsten tussen leerlingen; dit
zorgt voor verbondenheid met elkaar.
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5.

Everybody … freeze!
FASE M ACHT

Alle leerlingen lopen in stilte door de klas. Er mag niet
gesproken worden, maar non-verbale communicatie is
toegestaan. Zonder geluid of overleg moeten de leerlingen
proberen allemaal tegelijkertijd stil te staan. De bedoeling
is dat de leerlingen gezamenlijk tot een idee komen om als
groep in één keer stil te staan. Het ‘ik-moment’ moet een
‘wij-moment’
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13.

Samen slim
FASE MACH T
BENOD I GDHEDEN PE R G R OEPJE VIER EL ASTIEKJES , ZES
PL AST I C B E KE RS E N VIER TOU WTJES .

Alleen door samenwerking en zonder conﬂicten kan deze
opdracht met succes worden uitgevoerd. De leerlingen
moeten namelijk op een bijzondere manier zes plastic
bekers op elkaar stapelen.
Verdeel de groep in groepjes van vier. Ieder lid in het
groepje knoopt een stukje touw vast aan een elastiek.
Vervolgens gaan deze vier elastiekjes één voor één om
dezelfde plastic beker. Deze beker staat nu nog rechtop.
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16.

,

He hallo!
FASE AF F ECTIE

Iedereen begroet elkaar op een andere manier. Laat
leerlingen in tweetallen tegenover elkaar staan. Daarna
begroeten ze elkaar op verschillende manieren:
•

‘hallo’ zeggen van veraf;

•

alleen een hand opsteken en elkaar niet
aankijken;

•

naar elkaar toe lopen, alleen knikken en weer
doorlopen;

•

naar elkaar toe lopen, ‘hoi’ zeggen, vragen
hoe het gaat en doorlopen.

Bespreek na elk groet wat het met de leerlingen doet.
Vinden ze deze manier van groeten ﬁjn? Waarom wel of
niet? Zo worden de leerlingen zich bewust van het eigen gedrag
en het eﬀect hiervan. Bespreek samen met de leerlingen wat ze, in het
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23.

Onze groep
FASE AFFE CTIE
BENOD I GDHEDEN DIGIB OR D , PEN EN PAPIER .

Op school is er een aantal regels die gelden voor de hele school.
Daarnaast heb je ook afspraken in de groep. Deze afspraken
worden alleen gemaakt met de desbetreﬀende groep. Daarom
is het belangrijk dat de leerlingen in de groep zelf nadenken
over mogelijke afspraken en deze in samenspraak met elkaar
vastleggen.
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24.

Groepslied
FASE PRE STATIE
BENOD I GDHEDEN DIGITAAL BOR D , PEN EN PAPIER .

Kies samen met de groep een lied. De groep gaat de tekst van
dit lied zo herschrijven dat de naam van iedere leerling in
het lied voorkomt.
Verdeel de groep in groepjes. Elk groepje krijgt een
deel van de tekst en de namen van de leerlingen die
in dat stuk tekst verwerkt moeten worden. Voeg op
het laatst alle delen samen en zie daar: het groepslied.
TIP
Zing eventueel het groepslied op de afscheidsavond of
het (introductie)kamp van de groep.
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26.

Stelletje
theeleuten
FASE PRE STATIE
BENOD I GDHEDEN TH E E, VOOR IED ER E LEER LIN G EEN
T HEEGL AS OF PL ASTIC B EKER .
Het is belangrijk om stil te staan bij succeservaringen om zo een
positieve groep te vormen en de positiviteit te behouden.
Neem daarom de tijd om deze successen te vieren onder het
genot van … een bakje thee.
Laat leerlingen gedurende de week voor zichzelf
hoogtepunten opschrijven. Bespreek deze klassikaal
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28.

Bijzondere
groepsfoto
FASE AFSCH E ID
BENOD I GDHEDEN CAMERA, A4 ’ TJE PER LEER LIN G,
ST I F TEN E N E VE NTUE E L ATTR IBU TEN .
Maak met de groep een bijzondere groepsfoto, totaal
anders dan de schoolfoto, om de tijd samen blijvend
te herinneren. Hieronder staat een aantal ideeën.
•

Leerlingen liggen in een cirkel op de grond. Alle
hoofden liggen in het midden.

•

Maak met de leerlingen een stapelbouwwerk. Leerlingen zitten op handen en knieën
op elkaar. Samen vormen ze een piramide.

•

De leraar ligt op de grond met zijn armen omhoog. De
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36.

De scheurkalender
FASE AFSCH E ID
BENOD I GDHEDEN NIE TM ACHIN E, PEN EN A4 - PAPIER .

Met een ‘activiteiten-kalender’ hebben de leerlingen
tot de laatste schooldag nog uitdagende momenten
om naar uit te kijken. Dit komt ten goede van de
groepssfeer.
Schrijf op elk A4’tje één leuke activiteit, het liefst
een activiteit waar de leerlingen enthousiast van
worden, bijvoorbeeld: waterballonnengevecht, ﬁlm kijken
of spelletjesuur. Vraag vooral naar input van de leerlingen. Leg
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39.

