Samen spelen
i.s.m. Montessorischool Valkenbos & obs Jan Ligthart & De Haagse Scholen

Hoe kun je samen spelen als je anders bent? Leerlingen beelden door
middel van rollenspel ideeën uit.
bovenbouw

leerkracht

focus op

30 tot 45 min

middenbouw
onderbouw

10

1 Inleiding - Kun je vrienden zijn
als je anders bent?

1

ouder/externe

5

15

2 Energizer - Even oefenen met
rollenspel

3 Verzinnen - Hoe kun je samen
spelen als je anders bent?

5

4 Afronden - Koppeling maken
naar de speelpraktijk

LEERDOELEN

NODIG

• ..beweging, taal en spel gebruiken om mee te
communiceren (kerndoel 54)
• informatie verwerken en presenteren tijdens
gesprek in grote groep (kerndoel 1)
• ontwikkelen van woordenschat en woorden
actief leren gebruiken (kerndoel 12)
• probleemoplossingen verzinnen (kerndoel 45)

• hoedenstroken
..
in verschillende kleuren
• stift

www.samenindeklas.nl

VOORBEREIDING

• Stem af met de ouder, vrijwilliger of externe. Deze heeft een centrale rol bij de groene teksten. Vraag de
ouder om iets te vertellen en te laten zien over een eigen vriendschap of samen spelen. Heeft de ouder
foto’s of voorwerpen om het verhaal te ondersteunen? Vindt de ouder het leuk om toneel te spelen? Hoe
visueler hoe beter.
• Maak hoeden van hoedenstroken. Telkens twee van dezelfde kleur. Schrijf en/of teken op twee hoeden
van dezelfde kleur een tegenstelling. Haal inspiratie uit de tegenstellingen hieronder of verzin deze zelf.

  

groot - klein

mens - dier

samen(werken) - wedstrijdje

jong - oud

Nederlands - andere taal

één vriend - meer vrienden

buiten - binnen

durven - spannend vinden

volgens regels - zelf verzinnen

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
10

1 INLEIDING EN ONTWERPVRAAG

Stel de ouder voor. Vertel over jouw (bijzondere) vriendschap. Vertel wat hetzelfde is aan jullie en wat anders
is. Ga in gesprek met de leerlingen:
• Kijk eens naar elkaar. Zie jij iets wat hetzelfde is? En iets dat anders is?
›› Hetzelfde en anders zijn kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld in hoe je eruit ziet: groot
en klein, lang haar en kort haar, jurk en broek, bruine ogen en blauwe ogen, enzovoort.
›› Ondersteun de ouder. Vraag twee leerlingen om te gaan staan. Wat is hetzelfde? Wie heeft nog
meer hetzelfde? Vraag die leerlingen om te gaan staan. Wat is anders? Herhaal dit spel.
• Kan er ook iets anders zijn dat je niet ziet?
›› Je kunt bijvoorbeeld uit een ander land komen en een andere taal spreken. Je kunt allebei iets
anders leuk vinden om te doen. Je kunt iets anders meekrijgen in je broodtrommel. Je kunt een
groot gezin hebben of een klein gezin. Je kunt ….
›› Ondersteun de ouder en herhaal het spel met dingen die je niet ziet. Alternatief: gebruik een
coöperatieve werkvorm: zoek iemand die … hetzelfde/anders heeft.
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• Is het belangrijk voor vrienden om hetzelfde te zijn? Of kun je ook vrienden zijn als je anders bent?
›› Als je hetzelfde leuk vindt, maak je makkelijk contact en kun je makkelijk beslissen wat je samen gaat
spelen. Als je anders bent, leer je nieuwe dingen van elkaar en andere manieren om de wereld te
bekijken. Wat denken de leerlingen? Wat zijn jouw eigen ervaringen?
Vertel de leerlingen dat ze vandaag gaan nadenken over de ontwerpvraag:
Hoe kun je samen spelen als je anders bent?
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2 ENERGIZER - UITBEELDEN

Even oefenen. Alle leerlingen mogen gaan staan. Hoe ziet het eruit als je klein (een muis) bent? Vraag de
leerlingen om dit allemaal tegelijk uit te beelden. En hoe ziet het eruit als je groot (een giraf) bent? Als
de leerlingen niet direct zelf met ideeën komen, kun je als leerkracht zelf een voorbeeld geven. Laat de
kinderen jou spiegelen.
Als je leerlingen op dreef zijn, vraag dan ook: Hoe ziet het eruit als je jong bent? En oud? Hoe ziet het eruit
als je een superheld bent? En als je verlegen bent? Als je heel stil speelt of juist met veel geluid?
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3 VERZINNEN - ROLLENSPEL

Leg de hoeden in het midden van de kring. Verzin als volgt ideeën:
VERZINNEN MET ROLLENSPEL

1. Hoeden kiezen; pak twee hoeden die qua tegenstelling bij elkaar horen.
2. Leerlingen kiezen; vertel wat op de hoeden staat. Vraag welke leerlingen zich hierin herkennen.
Wie is bijvoorbeeld groot, klein, speelt graag binnen of juist buiten? Kies bij elke hoed één leerling.
Zij komen middenin de kring en krijgen de hoed op.
3. Ontwerpvraag stellen; stel de ontwerpvraag en maak deze concreet. Bijvoorbeeld: Hoe kan
iemand die groot is samenspelen met iemand die klein is? Hoe kan iemand die buiten wil spelen
toch samenspelen met iemand die binnen wil spelen?
4. Verzinnen; alle leerlingen verzinnen en de leerlingen in het midden beelden de ideeën uit. Herhaal
nu vanaf stap 1.

Ondersteun de leerkracht bij het wisselen van leerlingen en bij het stellen van vragen.
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4 AFRONDEN

Deel een paar interessante ideeën die je gezien en gehoord hebt. Sluit af met: geef jezelf applaus.
Vul aan en maak de koppeling naar de speelpraktijk van de leerlingen. Benoem enkele oplossingen die de
leerlingen zelf kunnen toepassen in de praktijk om samen te spelen.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN
Vooraf
• Lees een prentenboek over vriendschap. Focus op hetzelfde en anders. Zie de suggesties hieronder.
• Geef extra aandacht aan problemen tijdens de speelpraktijk. Lukt het leerlingen niet om samen te
spelen? Wil de ene leerling wat anders dan de andere leerling?
• Doe samenwerkingsspellen met elkaar. Zoek op “activiteiten om de samenwerking te bevorderen”.
Achteraf
• Herinner de leerlingen aan hun ideeën om toch samen te kunnen spelen, als zich problemen
voordoen tijdens de speelpraktijk.  
• Vraag de leerlingen om eens bewust een andere leerling te kiezen bij het vrij spelen. Kunnen ze
iemand kiezen die iets hetzelfde of anders heeft?
• Zet een aantal leerlingen op een rij. Eén leerling gaat naar de gang. Er is iets veranderd, maar wat?
• Geef elke leerling een memory kaartje. Laat de leerlingen rondlopen. Horen ze bij elkaar?

SAMEN IN DE KLAS

OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

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. Voor
kinderen is het 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, Delftse Vereniging
voor Montessori-onderwijs en ontwerpbureau Meeple.
Bekijk op www.samenindeklas.nl meer inspirerende lessen.

met een (bijzondere) vriendschap
hoe ging samen spelen vroeger
met een andere culturele achtergrond
toneel, drama achtergrond

Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple
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