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leerkracht

ouder

NODIG

•	 (digi)bord

•	 vouwblaadjes	of	klein	papier

•	 stiften

•	 bijlage	hulpkaartjes

LEERDOELEN 

•	 rekening	houden	met	en	openstaan	voor	
anderen	(kerndoel	34)

•	 rekenwiskundige	problemen	oplossen	
(kerndoel	24)

•	 informatie	vragen	en	geven,	ingaan	op	
bijdragen	van	anderen	(kerndoel	2)

•	 oplossingen	verzinnen	(kerndoel	45)

5 Kiezen	-	Toets	de	ideeën	aan	
de	wensen	en	zet	smileys

4 Verzinnen	-	Teken	je	ideeën	op	
vouwblaadjes

1 Ontwerpvraag	-	Groepjes	waar	
iedereen	blij	mee	is

Hoe kun je groepjes maken waar iedereen blij mee is? Leerlingen bedenken 
wensen, verzinnen ideeën en toetsen deze aan de wensen.

Groepjes maken
i.s.m. Montessorischool Valkenbos & obs Jan Ligthart & De Haagse Scholen
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6 Presenteren -	Snelle	
presentaties	van	gekozen	ideeën

2 Inleiding	-	Wanneer	heb	je	
groepjes	nodig?

3 Wensen -	Wandel	en	wissel	uit:	
wensen	voor	groepjes	maken
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VOORBEREIDING 

•	 Stem	af	met	de	ouder,	vrijwilliger	of	externe.	Deze	heeft	een	centrale	rol	bij	de	groene	teksten.	Vraag	de	
ouder	om	een	foto	of	voorwerp	mee	te	nemen	om	te	laten	zien.	Hoe	visueler,	hoe	beter.

•	 Kies	voor	de	concrete	geïllustreerde	variant	van	de	hulpkaartjes	of	gebruik	de	meer	abstracte	tekstvariant	
voor	meer	uitdaging.	Print	de	bijlage	en	knip	de	hulpkaartjes	los.	

•	 Leg	de	materialen	klaar.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel	zoveel	mogelijk	en	met	enthousiasme	vanuit	je	eigen	ervaring.	Kies	voorbeelden	uit	de	praktijk	die	
aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	de	leerlingen.

•	 Bedenk	vooraf	wat	moeilijke	woorden	kunnen	zijn	(vaktermen,	jargon).	Gebruik	deze	wel,	maar	zorg	dat	
je	eenvoudige	alternatieven,	concrete	voorbeelden	of	een	uitleg	beschikbaar	hebt.

•	 Gebruik	veel	beeldmateriaal	en	echte	materialen	om	te	bekijken,	voelen	en	uitproberen.

•	 Help	leerlingen	door	vragen	te	stellen.	Laat	ze	zo	zelf	een	stap	verder	komen.	

Lesbeschrijving	

1 ONTWERPVRAAG

Hoe kun je groepjes maken waar iedereen blij mee is? 

Dat	is	de	ontwerpvraag	van	vandaag.	Koppel	dit	waar	mogelijk	
aan	 de	 praktijk	 in	 de	 klas	 en	 maak	 de	 vraag	 concreet	 (de	
volgende	keer	dat	we	…).	Geef	aan	-	als	dit	haalbaar	 is	-	dat	
jullie	 (een	 deel	 van)	 de	 ideeën	 echt	 gaan	 uitproberen	 in	 de	
komende	weken.	

2 INLEIDING

Stel	 jezelf	 voor.	 Vertel	 over	 jouw	 ervaringen	 met	 groepjes	
en	 teams.	Ga	 in	 gesprek	met	 de	 leerlingen	 en	 gebruik	 daar	
onderstaande	vragen	bij.

•	 Wanneer heb je een groepje of team nodig?

	› In de klas.	Hoe	vaak	zitten	jullie	in	groepjes?	Tijdens	
welke	activiteiten?	

	› Bij de gymles en het buitenspelen.	 Voor	 welke	
activiteiten	maken	jullie	groepjes?		

	› Bij sport.	Bij	welke	sporten	heb	je	altijd	teams	nodig?	Denk	aan	teamsporten	als	voetbal,	hockey,	
handbal.	Hoe	krijg	 je	eerlijke	 teams?	Komen	alle	goede	voetballers	 in	hetzelfde	team	of	worden	
ze	 verdeeld	 over	 de	 teams?	Ook	 bij	 individuele	 sporten	 kunnen	 groepjes	 nodig	 zijn.	 Denk	 aan	
balletdansers	die	een	gezamenlijke	dans	opvoeren,	aan	schakers	die	een	wedstrijd	spelen	uit	naam	
van	hun	gezamenlijke	club.

	› Bij muziek.	Weten	 jullie	 voorbeelden	 van	groepjes	 in	 de	muziek?	Denk	 aan	bands,	 orkesten	 en	
koren.

	› En ook later in je werk!	Vertel	over	jouw	ervaringen	met	het	maken	van	(werkgerelateerde)	groepjes	
en	teams.

•	 Ben je altijd blij met een groepje of ook weleens niet?	

	› Waarom	was	je	niet	blij?	Zat	je	niet	bij	die	ene	vriend	of	vriendin?	Wilde	je	niet	met	alleen	jongens	
in	een	groepje?	Kende	je	niemand?	Zat	je	niet	bij	degene	met	wie	je	zo	goed	kan	samenwerken?

	› Hoe	gaat	 het	maken	 van	groepjes?	Gebeurt	 dat	 altijd	op	dezelfde	manier?	Wie	bepaalt	 erover?	
Wordt	er	weleens	iemand	buitengesloten?	Verloopt	het	eerlijk?	Kan	het	ook	anders?	
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3 WENSEN

Hoe	kun	je	groepjes	maken	waar	iedereen	blij	mee	is?	Laten	we	eerst	gaan	
kijken	waar	we	blij	van	worden.	Wat	vinden	wij	belangrijk	bij	het	maken	van	
groepjes?	Dat	zijn	onze	wensen.	

Wandel en wissel uit - 10 min

Laat	de	leerlingen	bij	deze	coöperatieve	werkvorm	door	de	ruimte	lopen	
met	één	hand	omhoog.	Vraag	ze	om	een	andere	 leerling	op	 te	zoeken,	
elkaar	een	high	five	te	geven	en	aan	elkaar	te	vertellen	wat	hun	wensen	zijn.	
Als	beide	 leerlingen	aan	de	beurt	zijn	geweest,	gaan	ze	weer	 rondlopen.	
Herhaal	 dit	 een	 aantal	 keer	 om	 zoveel	mogelijk	 wensen	 te	 verzamelen.	
Houd	je	niet	te	strak	vast	aan	de	tijd,	maar	let	op	de	flow.

Doe	mee,	luister	en	krijg	ondertussen	een	waardevol	inkijkje	in	de	wensen	
van	de	leerlingen.	

WENSENLIJST - 10 MIN

Maak	met	elkaar	een	wensenlijst:

•	 Verzamel.	 Schrijf	 en	 teken	 alle	 wensen	 op	 het	 (digi)bord.	 Zo	
concreet	en	helder	mogelijk.

•	 Maak keuze.	 Voeg	 samen	wat	 op	hetzelfde	 neer	 komt	 en	haal	
weg	wat	niet	relevant	is.	Welke	wensen	zijn	de	belangrijkste?	Werk	
toe	naar	een	lijst	van	maximaal	acht	tot	tien	wensen.	Nummer	de	
wensen.

•	 Controleer.	 Kun	 je	 met	 deze	 wensen	 beoordelen	 welke	
oplossingen	beter	zijn	dan	andere?	

Ondersteun	de	leerkracht	bij	het	maken	van	de	wensenlijst.

4 VERZINNEN

Deel	 de	 vouwblaadjes	 en	 de	 stiften	 uit.	 Zorg	 ervoor	 dat	 voor	 alle	 leerlingen	 voldoende	 vouwblaadjes	
beschikbaar	zijn.	Herhaal	de	ontwerpvraag:	Hoe	kun	 je	groepjes	maken	waar	 iedereen	blij	mee	 is?	Vraag	
de	 leerlingen	 om	 zoveel	mogelijk	 ideeën	 te	 verzinnen.	 Elk	 idee	 tekenen	 en	 schrijven	 ze	 op	 een	 nieuw	
vouwblaadje.	Houd	de	flow	in	de	gaten	en	geef	aan	wanneer	het	tijd	is	om	af	te	ronden.

Leerkracht	en	ouder:	loop	rond,	stel	vragen	en	help	leerlingen	op	gang.	Dat	doe	je	zo:

Leerlingen op gang helpen

•	 Laat	leerlingen	de	wensen	gebruiken	als	inspiratie	bij	het	verzinnen	van	ideeën.

•	 Inspireer	leerlingen	met	de	hulpkaartjes.	Hoe	kun	je	groepjes	maken	met	hulp	van	een	dobbelsteen?	Hoe	
kun	je	groepjes	maken	met	hulp	van	sommen?	Hoe	kun	je	groepjes	maken	door	dansen?
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5 KIEZEN - TOETSEN

Geef	 de	 leerlingen	 de	 tijd	 om	 hun	 eigen	 ideeën	 te	 beoordelen.	 Dat	
kunnen	ze	als	volgt	doen:

TOETSEN AAN WENSEN

•	 Lees	 de	 eerste	 wens.	 Voldoen	 jouw	 ideeën	 aan	 deze	 wens?	
Teken	een	smiley	bij	de	ideeën	die	deze	wens	uit	laten	komen.

•	 Doe	 dit	 opnieuw	 voor	 de	 tweede	 wens,	 de	 derde	 wens,	
enzovoorts.	Ga	zo	alle	wensen	af.	

•	 Tel	voor	elk	idee	het	aantal	smileys.	

Vraag	de	leerlingen	hun	beste	idee	te	kiezen.	Het	aantal	smileys	kan	helpen	bij	de	keuze.

6 PRESENTEREN - SNELLE PRESENTATIE

Wijs	 een	 aantal	 leerlingen	 aan	 om	 snel	 te	 presenteren.	 De	 leerlingen	 laten	 hun	
tekening	zien,	vertellen	kort	wat	hun	idee	 inhoudt	en	maken	de	volgende	zin	af:	
Mijn	idee	is	superhandig,	want	…	

Geef	na	elke	presentatie	een	korte	reactie.	Benoem	bijvoorbeeld	een	tip	en	een	top.	
Koppel	het	zoveel	mogelijk	aan	je	eigen	ervaringen	en	benoem	voorbeelden.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Besteed	extra	aandacht	aan	(het	proces	van)	het	vormen	van	groepjes.	Hoe	gaat	het	vormen	van	
de	groepjes?	Is	iedereen	blij	met	zijn	groepje?

•	 Houd	een	kringgesprek	over	de	vraag:	Wanneer	werkt	het	goed	 in	een	groep?	Waar	hangt	dat	
vanaf?	Helpt	het	als	je	veel	op	elkaar	lijkt	of	als	je	juist	verschillende	bent	en	elkaar	kunt	aanvullen?	
Hangt	het	af	van	wat	je	als	groep	moet	gaan	doen?

•	 Doe	samenwerkingsspellen	in	teams.	Zoek	op	“samenwerkingsspellen”.	Bespreek	achteraf	wat	er	
goed	ging	met	samenwerken	en	wat	minder.	Maakt	het	uit	hoe	de	groepen	zijn	gekozen?

Achteraf

•	 Spreek	met	 de	 leerlingen	 af	 hoe	 je	 (een	 deel	 van)	 de	 ideeën	 gaat	 uitproberen	 in	 de	 komende	
weken.	Maken	jullie	een	keuze	door	te	stemmen	met	de	klas?	Testen	jullie	willekeurig	een	aantal	
oplossingen?	Of	testen	jullie	alles?	:-)

•	 Kan	er	nog	iets	verbeterd	worden	door	de	leerlingen	aan	hun	gekozen	idee?	Kunnen	ze	hun	idee	
aan	nog	meer	wensen	laten	voldoen?	Geef	de	leerlingen	tijd	om	te	verbeteren	en	een	duidelijke	
tekening	te	maken	van	hun	beste	idee.

OUDERS

•	 begeleider	van	sport-	of	hobbyclubs

•	 scouting

•	 (gym)leerkracht

•	 BSO-medewerker

•	 teamleider

•	 projectmanager

•	 iedereen	die	in	groepsverband	iets	doet

Deze ontwerples is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple

SAMEN IN DE KLAS 

Scholen	hebben	met	ouders	prachtige	expertise	
en	 inspiratie	 in	 huis.	 Ga	 de	 samenwerking	 aan!	
Samen	in	de	klas	moedigt	scholen	aan	om	ouders	
vanuit	hun	passie	te	laten	bijdragen	aan	onderwijs	
in	W&T.	Voor	kinderen	heel	waardevol	om	binnen	
een	échte	context	te	werken.	Het	doet	ertoe.

Samen in de klas is een initiatief van De Haagse Scholen, 
Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs 
Zuid-Holland, Stichting Panta Rhei, Stichting Vrienden van 
de Delftse Montessorischool en ontwerpbureau Meeple. 
Samen in de klas wordt mede gefinancierd door EWTZH.

TU Delft & Meeple
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