
Respectzone
binnen zes weken een respectvolle klas!



Inleiding
“Niet pesten. Niet vechten. Van elkaars spullen afblijven. Opstaan voor oude 

dames in de bus”. Dit zijn de antwoorden die je krijgt als je de gemiddelde 

basisschoolklas vraagt wat respect is. Maar vraag je even door, dan kom je 

erachter dat deze antwoorden automatisch uit de mond van kinderen rollen. Wat 

ze zeggen is op zich helemaal correct, maar lijkt betekenisloos.  Leerlingen 

hebben zeker een idee van wat ‘respect’ zou moeten zijn. Maar voor ze het 

weten hebben ze alweer iets gedaan of gezegd wat ‘respectloos’ is. Respect is 

verwarrend en vereist een andere aanpak. 

Wat is Respect-educatie? 
Respect-educatie is een manier van lesgeven waarbij op een creatieve en 

interactieve manier gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen in de klas. Met dit basisprogramma bouw je binnen zes weken een 

Respectzone met je groep. Dit kan aan het begin van het schooljaar maar ook op 

een ander moment van het jaar. Begin bijvoorbeeld na een vakantie of op de “Dag 

van Respect”: de tweede donderdag van november. 

De Respectzone is gebaseerd op drie belangrijke en herkenbare pijlers uit het 

onderwijs:

1) Adaptief leren
Bij adaptief onderwijs staan de drie basisbehoeften van leerlingen centraal: 

relatie, competentie en autonomie. 

Onder ‘relatie’ wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze 

erbij horen, welkom zijn en zich veilig voelen. 

Onder ‘competentie’ wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze taken 

(zelfstandig) aankunnen. 

Onder ‘autonomie’ wordt verstaan dat ze weten dat ze, in elk geval voor een 

deel, hun leergedrag zelf kunnen sturen. 

Kortom, de leerling voelt zich veilig, geaccepteerd en competent.

Als er één van de basisbehoeften bij een leerling niet goed zit, kan deze 

leerling onrustig worden, zich storen of zich afsluiten/terugtrekken. De 

leerling leert zo niet optimaal.

2) Coöperatief leren
In dit basisprogramma zijn de verschillende vormen van Samenwerkend Leren 

verwerkt. Met behulp van de opdrachten kun je de leerlingen in twee-, drie- 

en viertallen aan het werk zetten waardoor alle leerlingen aan bod komen. 

=HOI�NXQ�MH�UHÁHFWHUHQ�RS�KXQ�LQEUHQJ��'H�ZHUNYRUPHQ�GLH�JHEUXLNW�]LMQ��JD�MH�
ook toepassen in je reguliere lessen, zoals rekenen en taal. Achterin deze 

handleiding staan de werkvormen nog een keer op een rijtje. 

3) Meervoudige intelligentie
In deze lessenserie gebruiken we meerdere leerstijlen om de meervoudige 

intelligenties van de klas aan te spreken maar het gaat een stap verder: 

als leerkracht word je je de komende 6 weken bewust van deze persoonlijke 

intelligenties in je klas: je gaat ze ontdekken én benutten. 

Soms zal het best lastig zijn, maar een vasthoudende leerkracht zal zeker een 

succesvolle Respectzone kunnen bouwen! We slepen je er in zes weken doorheen: 

SUDNWLVFK�HQ�HIÀFLsQW��



Er is gelukkig veel onderzoek gedaan naar groepsvorming en er kunnen dan ook 

strijdplannen worden gemaakt om de groepsvorming in goede banen te leiden. Met 

dit respect-basisprogramma “groepsdynamiek” kun je stap voor stap bouwen aan 

een leuke respectvolle klas. 

Groepsdynamiek? Wat gebeurt er dan precies?

Actie
Tijd om aan de slag te gaan: bouw vanaf nu binnen zes weken jullie Respectzone. 

Dit boek biedt je elke week: een checklist van wat je te wachten staat, een 

leuke “kickstart” en een uitgebreidere weekopdracht. Het succes van dit 

programma is in de handen van de leerkracht. De aanhouder wint! Succes!

Groepsdynamiek
Het vormen van groepen, groot of klein, jong of oud gaat altijd op dezelfde 

manier. Een schoolklas is geen uitzondering. De haantjes kraaien om het hardst 

wie de mooiste veren heeft, de stille leerlingen trekken zich terug, en 

groepjes ontstaan. En dan moet je een heel jaar met elkaar in dezelfde ruimte 

aan de slag EN ook nog leren en samenwerken!? Als leerkracht word je geacht om 

leiding te geven aan de groep: knap lastig. 

Week 1, Vormen: Leerlingen functioneren allemaal individueel.  

Hoe kan dat? Leerlingen komen allemaal ergens anders vandaan, hebben 

verschillende normen en waarden aangeleerd gekregen en worden onzeker van 

veranderingen. Het ik-gevoel staat voorop.

Week 2, Stormen: In week twee gaan leerlingen “stormen”. Ze worden zich steeds 

bewuster van elkaar. Grenzen worden opgezocht en krachten worden gemeten. Er 

]XOOHQ�LQ�GH]H�ZHHN�FRQÁLFWHQ�RI�VRPV�]HOIV�UX]LHV�RQWVWDDQ�� 
 

Week 3, Normeren: Dit is de tijd voor afspraken maken. Deze maak je samen met 

de groep (maak je geen afspraken, dan gaat de prestatielijn omlaag). 

 

Week 4, 5 en 6, Performen: De groep heeft afspraken gemaakt en een duidelijke 

ULFKWLQJ��'H�JURHSVLGHQWLWHLW�RQWVWDDW�HQ�FRQÁLFWHQ�ZRUGHQ�SRVLWLHI�RSJHORVW��
Het is tijd voor presteren! Pas op: houd je je als leerkracht zelf niet aan de 

afspraken of ben je niet consequent dan gaat de prestatielijn alsnog omlaag. 



De leerlingen maken individueel een beschrijving van 5 feiten over zichzelf. 
Dit doen ze allemaal op een wit blaadje. De feitjes die ze opschrijven zijn 
dingen die nog onbekend zijn bij de klasgenoten. Welke kleuren hebben de 
muren van je kamer, wat lust je echt niet en hoe heet de hond van je oma?  
 
Schrijf de feiten netjes op een rij en nummer ze van 1 t/m 5.  
LET OP: zet je naam NIET op je blaadje. De leerlingen vouwen vervolgens hun 
blaadje op en leveren het in bij de leerkracht. Deze stopt ze in een afgesloten 
doos (of la).

In week 2 begint het spel: “Ik ben, ik ben, wie jij niet bent”. 
De leerlingen die aan het eind van week 2 nog in de doos/la zitten, winnen!

Een schooldag is vaak bomvol! Taallesjes, 
topo en het groepje achterin moet nog een 
weektaak afmaken: veel to do’s lopen in de klas 
door elkaar. Als leerkracht moet je overal 
bijspringen: je hebt wel 10 klasassistenten 
nodig. Ze zijn dichterbij dan je denkt, alle 25 
zitten ze voor je. “Zou het niet fantastisch zijn 
als we elkaars talenten gaan benutten?” Bespreek 
deze ambitie met de klas en droom samen verder. 
“Kennen we elkaar daar wel goed genoeg voor? 
Weten we waar we goed in zijn?” Motiveer de klas 
om de blik op de ander te richten en wakker de 
nieuwsgierigheid aan. 
 
Vertrekpunt = Wat weet je al van de ander?
 
Doel = Ogen open voor nieuwe dingen!

De leerkracht kan zelf bepalen hoe groots hij de 
verandering maakt. Moet de klasindeling anders? 
Moeten de groepjes omgegooid? Bepaal dit met de 
klas.

Valkuil = De grootste druktemakers verplichten om 
samen te werken met de stilste leerlingen van de 
klas.

lk ben, ik ben, wie jij niet bent...

kickstart

2.  Mijn oma speelt mee in een musical

3.  Ik heb 2 konijnen: Charlie en Bugs
4.  Mijn oudere broer zit op basketbal 

5.  Ik lees op dit moment het boek: “De boekendief”

ra ra wie ben ik ....

1. Een nieuwe start...

1.  Mijn  iets heeft een blauwe belf

Voorbeeld



Ook zo nieuwsgierig naar wat jouw klasgenoot heeft 

uitgespookt dit weekend? Kom erachter met deze opdracht!

‘En die kauwgombal in je ijsje, 
welke kleur was die 

precies?’

Dokter Flashback

Werkvorm = 3-stapppen-interview.

Leerling 1 interviewt leerling 2 en maakt notities of onthoudt wat 

er wordt gezegd. Op hetzelfde moment interviewt leerling 3 leerling 

4 .  

Na 7 minuten geeft de leraar een signaal. Dan draaien de rollen 

om. Leerling 2 interviewt nu leerling 1, en leerling 4 interviewt 

leerling 3.

Daarna vormen de leerlingen een viertal met een ander duo. 

Ze vertellen elk binnen 3 minuten het verhaal van de ander. 

Leerling 1 zegt wat leerling 2 heeft verteld.  

Leerling 2 zegt wat leerling 1 heeft verteld.  

Leerling 3 zegt wat leerling 4 heeft verteld.  

Leerling 4 zegt wat leerling 3 heeft verteld.  

Rond het af. Vraag nu willekeurig aan de 

leerlingen om hun favoriete verhaal uit hun 

viertal na te vertellen.

* Gebruik het 3-stappen-interview 
ook bij de vakken rekenen, taal en 

wereldorientatie!

week 1

Opdracht

Maak duo’s. Nu ga je elkaar 

interviewen over de leukste 

activiteit van het afgelopen weekend.

Voel je klasgenoot aan de tand en 

blijf vissen tot je alle feitjes 

hebt. Het is de bedoeling dat je 

heel goed doorvraagt, als een échte 

onderzoeker. 

 

Veel verrassende details? Goed 

opgelet? Want je moet het ook nog na 

kunnen vertellen!

1

2

:



De storm steekt op in het klaslokaal. 
In deze stormfase staat bij de leerling het
ik-gevoel centraal: wie is de grappigste, wie is 
de slimste en vooral wie is de sterkste? 

Vertrekpunt = De positie die je had in de klas.

Doel = Elkaar op een andere manier leren kennen.

Als leerkracht zul je deze week af en toe na
schooltijd met suizende oren in het klaslokaal zitten. 
“Waarom was ik ook alweer docent geworden? Ben ik er wel 
goed in?” Lessen lopen moeizaam en de leerlingen hebben 
ook kritiek. Dit hoort bij deze fase.

Begin elke dag met het voorlezen van een paar beschrijvingen uit de doos. 
Kies daar een geschikt moment voor en laat het de hele week terugkomen 
(bijvoorbeeld: voor elke pauze of aan het eind van elke dag).

De leerlingen mogen raden wiens beschrijving wordt voorgelezen. 
Klassikaal kom je tot 1 antwoord.

Ik ben, ik ben, wie jij niet bent... deel II

De leerkracht leest de beschijving voor. 
 
Leerkracht: “Okay.. wie denken jullie dat het is?” 

De klas begint chaotisch namen te roepen. 

Leerkracht: ”Ik hoor Roos, Tommy en Achmed... nog meer?” 

De leerkracht vraagt nu wel om vingers op te steken en voegt  
3 antwoorden toe. Hierna wordt er klassikaal gestemd. 

Leerkracht: “wie denkt Roos... wie denkt Tommy... etc.”

De meeste stemmen gelden uiteraard.
Daarna vraagt de leerkracht aan de leerling of het klopt. 
 
Leerkracht: “Tommy, is dit inderdaad jouw beschrijving?” 

Als de juiste leerling is gekozen wordt zijn naam erbij gezet 
en de beschrijving ergens in de klas opgehangen. Is het niet Tommy, 
dan houdt de leerling die het wel is zijn mond, het kaartje gaat terug in de 
doos/la. 

De laatste leerlingen die in de doos/la zitten, winnen!

Voorbeeld

kickstart

De opdrachten van deze week lijken chaotisch. Ook dit klopt. Laat de leerlingen 
maar roepen tijdens de kickstarter en laat ze maar rennen tijdens de speeddate. 
Ze zoeken allemaal naar hun aandeel in de klas: deze week start hun fundament. 
Door de opdrachten zie je als leerkracht meteen wie de grootste mond heeft, wie 
tactisch kan denken en wie er aanmoediging nodig heeft. 
Observeer je leerlingen en zorg dat je iedereen ziet! 
Ook de stillere kinderen zijn straks onderdeel van je plan. 
Geef niet op, het is bijna week drie!

Valkuil = Opgeven

2. Riemen vast...



Je denkt dat je iedereen in je klas inmiddels wel 
kent. Toch is er altijd meer en meer te ontdekken. Ga 
speeddaten en kom extra veel te weten.

De leraar bespreekt de resultaten door 
willekeurig leerlingen te vragen 1 of 
2 antwoorden te delen. Herhaal dit een 
aantal keer. Is je antwoord al genoemd, 
dan geef je een ander antwoord.    

 ...heb jij Alissa al?

En hoe heten de hamsters van Ruben?

De leerkracht schrijft op het bord:
 
1) Volledige naam

2) Verjaardag

3) Huisdiernamen

4) Naam van broers en/of zussen

5) Favoriete eten 

6) Iets waar iemand je ‘s nachts voor wakker mag maken

Tijdens een speeddate moet je zoveel mogelijk van de antwoorden delen.  
 
Stap 1 -  First date (2 min.) 
Schrijf in het eerste vakje van het formulier de antwoorden van je 
eerste date. Dit is de leerling waar je altijd naast zit in de klas.

Stap 2 - Speeddate (10 sec.) 
Sta op van je plek en zoek een date!

Stap 3 (1 min.) 
Geef je date de informatie over de leerling waar je naast zit en 
andersom. Jullie hebben nu als het goed is twee leerlingen op je blad 
staan. 
 
Stap 4 (10 sec.) 
Zoek een nieuwe date! 

Stap 5: (1 min)  
Deel de informatie van een van de leerlingen op je blad, je mag zelf 
kiezen welke leerling je neemt. 

Als na 9 rondes het formulier vol is, gaat iedereen terug naar zijn plek.

1

2

Opdracht

week 2

Werkvorm = Speeddate
 

Gebruik het 
speeddate-werkblad 

achterin 



In week drie is het tijd om afspraken te 
maken. Als klas ga je een heel schooljaar 
samen aan de slag. Hoe kunnen jullie dit 
met z’n allen werkbaar maken?

Vertrekpunt = We hebben afspraken nodig 
anders wordt het niks.

Doel = De klas als respectvolle zone!  
Voor elkaar en met elkaar. Een groep waar 
je allemaal trots op bent. 

Valkuil = Een lange lijst met regels! 

Storytelling kickstart

De kickstart van deze week is het vertellen van een verhaal. 
Dit kan een persoonlijk of een bestaand verhaal zijn. Het verhaal moet 
gaan over diversiteit, samenwerking, inlevings- en doorzettingvermogen. 
Dit zijn de kernwaardes voor een Respectzone.

3. Afspraken...

Maar hoe krijg je na die stormweek alle neuzen dezelfde kant op? En 
hoe raakt iedereen overtuigd van dezelfde missie: DE RESPECTZONE?

Word persoonlijk, geef je mening en inspireer met een verhaal. 
Storytelling is je sleutel tot succes!

Samen afspraken maken staat deze week centraal: 
dit zijn niet de regels van de leraar! Als de 
leerlingen meedenken over de klassenafspraken zal 
het uitdagender zijn ze na te leven. Natuurlijk 
stuur je als juf of meester wel aan op de juiste 
DIVSUDNHQVHW��6DPHQ�FUHsUHQ�MXOOLH�HHQ�UHVSHFWYROOH�
klas: een zone waar iedereen rustig kan werken, 
waar iedereen uitblinkt en waar je ALLEMAAL goed 
kunt leren! Dat doe je met de weekopdracht. 

.LQGHUHQ�KHEEHQ�YDDN�FRQVHUYDWLHYH�LGHHsQ�RYHU�
regels en afspraken. Ze zijn hierin vaak te streng 
voor zichzelf. Verbouw samen de afspraken totdat 
ze haalbaar zijn. Blijf daarna kritisch: zijn alle 
bedachte afspraken wel zo belangrijk? Velen zijn 
bijzonder nuttig maar vaak ook vanzelfsprekend. 

Hiernaast twee voorbeelden.

Als je met een schaar 
door de klas

loopt dan hou je hem 
aan de punt vast

Werk je in een tweetal 
dan overleg je 

rustig.



Je kunt kiezen voor twee typen 
verhalen, een persoonlijk of een 
bestaand verhaal. Voor beide zijn 
goede voorbeelden te bedenken. Het 
hangt er een beetje vanaf wat voor 
type je bent en wat de kernboodschap 
is die je wilt overdragen. 

Persoonlijk...
Denk bij een persoonlijk verhaal aan 
verhalen waarin respect voor jou een 
belangrijke rol heeft. Bijvoorbeeld 
een topmoment of een verhaal 
waarin je zelf iets moeilijks hebt 
overwonnen. Houd in de gaten dat 
het verhaal aansluit bij het thema: 
“samenwerken aan een Respectzone” 

Bestaand...
Je kunt ook kiezen voor een betaand 
verhaal. Denk aan parabels, fabels, 
sprookjes, religieuze verhalen 
die volgens jou iets bijzonders 
vertellen. Herschrijf eventueel 
sommige stukken van het verhaal in 
je eigen woorden en bepaal waarom 
je dit verhaal belangrijk, mooi of 
ontroerend vindt.

Het verhaal “De zes dienaren” is 
zeer geschikt voor deze opdracht. 
Download dit verhaal en de 
nabespreektips op onze site: 
www.respecteducation.me/
verhalen-database

Stap 1 
Welk verhaal vertel je?

Stap 2 
Vertel je verhaal 

overtuigend!

Nadat je je verhaal hebt verteld is het 
belangrijk om je verhaal na te bespreken. 
Wat herkennen de leerlingen en wat vinden 
ze toepasbaar in hun Respectzone? 

Bespreek de waarden 
van het verhaal

Hoe past het thema 

‘Respectzone’ bij dit verhaal?
Pluis samen de 

kernboodschap uit

Kijk door de ogen van de personagesBedenk 
stellingen 
voor een 

klassikale discussie
Bereid vragen 

voor voor de klas

Stap 3
Bespreek je verhaal na!



Hoe bouw je een Respectzone? 
Simpel, door er samen aan te werken. Afspraken zijn dan 
een must.Maar hoe zorg je nou dat iedereen achter de 
afspraken staat? Doe deze opdracht en je hebt zó een set 
afspraken op maat! 

De Respectzone!

week 3

Onze klas, onze afspraken!

Werkvorm = Check in duo’s

INDIVIDUEEL 
Elke leerling begint met het noteren van 4 afspraken. Deze afspraken 
moeten bijdragen aan een prettige klas, oftewel: de Respectzone. 
Benadruk dat het gaat om een leeromgeving, daar heb je andere 
afspraken nodig dan thuis, in het zwembad of op de kermis.

Denk na over drie thema’s: 1: Omgaan met elkaar. 2: Hoe werk je het 
prettigst. 3: De klas als fysieke omgeving. 

Benadruk dat het ook gaat om een persoonlijke mening.  
Hoe leer/werk jij het beste? 

1

IN DUO’S 
Na 7 minuten deelt de leerling zijn zelf bedachte 
afspraken met een partner in de klas. Samen maken ze 
een nieuwe set van 4. 

Vervolgens sluiten de duo’s zich aan bij een ander 
duo. Ook nu is de opdracht binnen 7 minuten met z’n 
vieren te kiezen voor 4 afspraken: ook deze worden 
genoteerd.

Bespreek de afspraken klassikaal als volgt: laat ieder 
groepje 1 regel opnoemen. Is de regel al genoemd? Dan 
kies je een andere!

2

Opdracht

* TIP:
doe als 

leerkracht 
mee in de 

duo’s

TIp: Als je elkaar kent, begrijpt en accepteert, wordt het gemakkelijker om met 
elkaar in een ruimte te functioneren...
  
Demi: “Ik ben snel afgeleid als er mensen door de klas lopen tijdens het maken van 
een opdracht.”  

Joeri: “Ik kan me echt moeilijk concentreren als ik een uur stil moet zitten!!”  
 
Als Demi weet dat Joeri af en toe moet lopen, kun je rekening met elkaar houden. 
De oplossingen kunnen ook best creatief zijn, zo gaat dat nu eenmaal in onze 
zone!



$OOH�OHHUOLQJHQ�OHYHUHQ�KXQ�LGHHsQ�LQ��
De leerkracht bekijkt deze op een rustig moment. 

Aan het eind van de schooldag bespreek je de resultaten.  
Het uitgangspunt van het gesprek is: acceptatie en uitzoeken welke 
LGHHsQ�EUXLNEDDU�]LMQ�HQ�ZHONH�HU�QRJ�PLVVHQ��
Maak met de leerlingen een voorstelling van hoe het zou zijn 
als iedereen zich aan de afspraken houdt. Lijkt dit al op een 
Respectzone? Nu is het tijd voor actie: met welke “set” afspraken 
gaan we aan de slag? 

Begin de volgende ochtend met een presentatie van de nieuwe 
klassenafspraken. Schrijf ze op het bord en loop ze met de 
klas nog een keer langs... Is iedereen het er mee eens?  
Moeten er nog dingen worden bijgeschaafd? Kunnen we hier 
allemaal mee werken? 

GEFELICITEERD met jullie Respectzone!

3

4

* Maak van jullie 
afspraken een 
tekenopdracht 

of beeld ze uit in een 
rollenspel

Open de 
Respectzone met 
een theatrale 
ceremonie: 
laat de 

schooldirecteur 
een lint 

doorknippen of 
loop met zijn 
allen op een 

tune onder een 
respectboog 

door! 



4. De leerkracht op scherp...
Deze week ligt de focus op de leerkracht. 
In je klas zitten 25 tot 30 leerlingen met 
allemaal een ander brein dat ook nog eens 
op een ander manier kan worden geprikkeld. 
Leert de ene leerling gemakkelijk als je 
klassikaal les geeft, de ander heeft 1-op- 
1-coaching nodig en de derde leert door 
muziek of beweging. Het is een kwestie van de 
meervoudige intelligenties die je in je klas 
voor je neus hebt zitten. Maar hoe spreek je 
ze allemaal aan?

Je kunt als leerkracht natuurlijk best proberen om alles rappend
uit te leggen en elke namiddag te besteden aan een stripverhaal-instructie. 
Maar dit kan vast makkelijker. Het is tijd om uit te zoeken hoe je als docent 
iedereen kunt bedienen zonder een burn-out of rap-blessures op te lopen.

Volledige instructie

Leerlingen hebben recht op een duidelijke instructie, gebruik altijd dit 
schema.

- Wat     Wat moet je doen?

- Hoe     Hoe moet je het aanpakken?

- Hulp    Bij wie/waar vind je hulp? 

- Tijd     Hoeveel tijd krijg je?

- Uitkomst  Wat doen we ermee?
- Klaar?    Wat ga je dan doen?

Gaat het bij Rosa, Bhadir en Sunny mis dan kun je dit in een persoonlijk 
gesprek bespreekbaar maken: waarom is het misgegaan? Wat hebben ze niet 
begrepen? Waar was jij als leerkracht onduidelijk? 

Je kunt kiezen voor individuele gesprekken met de leerlingen of juist de 
drie leerlingen bij elkaar zetten. 

Er is altijd een reden waarom het mis ging. Benoem dat het GEEN 
strafgesprek is. Als je al de missers stap voor stap in kaart brengt, 
kun je hier voortaan met het geven van een opdracht rekening mee houden. 
In sommige gevallen zal je iets op maat gaan maken.

* Zie het als puzzelen: “Welke input heeft elke leerling nodig?”

* Gebruik de stamboomopdracht als test voor jezelf: “Hoe duidelijk 
geef ik eigenlijk instructies?” 

kickstart



Stamboom EXTRA LARGE

week 4

De sterke verhalen van je ouders: wie kent ze niet?
Maar wat weet je als je verder terug gaat in de tijd? Zijn er 
bijzondere verhalen bij jouw voorouders te vinden? Misschien 
weet je opa nog wel iets van zijn opa! En wie heeft er 
eigenlijk nog een overgrootmoeder?

Leerlingen interviewen hun ouders, 
grootouders, ooms en tantes om de 
stamboom zo compleet mogelijk te 
maken. Geef duidelijke regels voor 
het verzamelen van informatie, dus 
maak een checklist.

We maken een stamboom! Leg uit wat zo’n boom is en hoe het werkt. 
Laat voorbeelden zien, de verschillen zie je snel: het kan stoer en 
zakelijk maar ook creatief in een leuke boom.

‘Asjemenou, de vader van mijn opa won 
wedstrijden met zijn postduiven!’

Met alle verzamelde informatie komen de leerlingen terug in de klas.
Daar gaan ze beginnen met het in elkaar zetten van de stamboom. 
De leerkracht geeft aan welke vorm het wordt: een duidelijk 
blokkenschema, kleurrijke bomen of gaan de leerlingen zelf een vorm 
kiezen? Geef hier ook weer duidelijke instructies.
 
Afsluiting: Alle stambomen worden tentoongesteld.* 

Oma Zwolles moeders moeder,  
Theresa Knoops (Hattem, 1899)

Opdracht

1

2

3

Stamboomchecklist:Verzamel deze week van 
zoveel mogelijk familie-
leden het volgende:* Volledige naam* Geboortedatum * Geboorteplaats* Foto’s of een tekening

* Bijzondere verhalen

Voorbeeld

* OPEN IN DE 

GANG EEN 

STAMBOOM-EXPO

Volledige instructie



5. De talentmanager
Deze week word je de coach van de klas. Elke 
leerling blinkt in iets uit: van sommen maken tot 
begrijpend lezen en van tikkertje tot schilderen. 
Ga op zoek naar deze uitblinkers en koppel. Hoe 
je gaat matchen, daar kom je deze week achter. De 
kickstart en de weekopdracht helpen je op weg om 
alle verborgen talenten te ontdekken, te benoemen 
HQ�HIÀFLsQW�LQ�WH�]HWWHQ��+HW�UHVXOWDDW��HHQ�NODV�
die van elkaar leert en zo trots kan zijn op zijn 
eigen talent. 

Een onderonsje

Maak een match door een ‘onderonsje’ aan te gaan met een ‘uitblinker’. 

Een onderonsje is een kort, gelijkwaardig en casual gesprekje met een 
leerling. 

Doel = het talent te benoemen en vragen of je het mag inzetten in de 
groep. Vertel Joris dat hij goed is in breuken en of hij het ziet 
zitten om iemand hier een keer mee te helpen. Of vraag aan Sarai 
of ze Wolf wil uitleggen hoe je een mooi werkstuk maakt. 

Blijf als leerkracht scherp en onderhoudt de 
onderonsjes.

Valkuil = het talent klassikaal verkondigen. 

kickstart

* Houd een talentendagboek bij 

van je klas! 

Je kunt hier ook de 

meervoudige intelligenties 

in bijhouden: mix and match 

en creeer zo unieke duo’s, 

groepjes en teams. :



Talenten-Helpdesk

week 5

Introduceer in de klas een Talenten-Helpdesk. Dit is een 

groot bord aan de muur of een bureau in de klas. Hier kan 

iedere leerling een post-it plakken met een kwaliteit van 

zichzelf erop. Tijd om talenten te shoppen! 

Werkvorm: Denken - Delen - Uitwisselen 

 

De leerlingen gaan individueel nadenken over hun eigen talenten.  

Waar zijn ze goed in? Het gaat om dingen binnen en buiten school: van 

hoepelen op de speelplaats tot hoofdrekenen. Ze maken een lijstje van 

drie talenten.

In de aanbieding:
leuke ezelsbruggetjes voor topo!

1

De leerlingen delen hun lijstje 

met een klasgenoot. Samen gaan 

ze de talenten aanvullen, 

bijstellen en aanscherpen. En 

welk talent is nu echt geschikt 

voor op het bord? Welke wordt 

écht een hit? 

2
Sluit deze sessie af door het 

willekeurig rondvragen in 

de klas. Welke talenten zijn 

benoemd en was het moeilijk om 

te kiezen? Geef ook ruimte voor 

opmerkingen van de groep.

3

* Zeker doen: 
Herhaal deze 
sessie om er 

achter 
te komen waar de
 leerlingen minder
 zeker over zijn.

Ik ben Lisa, 

als je moeite 

hebt met taal, 

kun je dat aan 

mij vragen.

Sebastiaan:
 heel goed in breakdance! 

Wil je de 
truc weten 
die breuken 
makkelijk 
maakt? 

Vraag het aan 
Omar 

Deel nu post-its uit en laat iedereen zijn talent kort omschrijven. 

Ze mogen zelf weten hoe. Daarna worden alle talenten opgeplakt in de 

Helpdesk. Heb je een probleem? Check vanaf nu eerst de 

Talenten-Helpdesk. 

4

EXTRA: Wil je dat de klas ook 

‘oproepjes’ gaat plaatsen op de 

Helpdesk? Leg dan een andere kleur 

post-it klaar!

TIP: Wordt als leerkracht een 

‘Talenten-Koppelaar’. 

OPROEPIk heb een nieuw
longboard. Wie 
kan mij beter 

leren cruisen?
Daan



6. Leerkracht  supercoach 
Als het goed is heb je nu vijf weken keihard gewerkt 
aan elkaar leren kennen, sociale omgangsvormen in 
de klas, afspraken, maar ook aan jezelf als 
leerkracht. Na deze investering is het tijd om 
de vruchten te plukken. Het is nu een kwestie 
van bijhouden en consequent zijn. Natuurlijk
zullen er weken bij zitten dat alles tegenzit 
maar je hebt een aantal stevige handvatten om op 
terug te vallen:

1 - De leerlingen kennen elkaars gedrag en eigenaardigheden 
en zijn gewend om gemixt samen te werken.

2 - De klas is een veilige en prettige leeromgeving.

3 - Je hebt een aantal nuttige werkvormen die je bij alle vakken kunt inzetten. 
Achterin dit boek staan ze nogmaals op een rijtje. 

4 - Je hebt een set afspraken waar alle leerlingen achter staan. Hier kun je 
gedurende het hele jaar op terugvallen.

5 - Je weet hoe je een volledige instructie geeft en welke leerlingen er daarna 
misschien nog extra input nodig hebben.

6 - Je kunt de talenten van je groep inzetten in samenwerkingsopdrachten. 
Maak van groepsopdrachten steeds wisselende groepjes met talenten die elkaar 
complementeren. 

Maar er is meer... 
Als leerkracht kun je nog verder met de 
lessen van de Respect foundation. Ze 
zijn na registratie gratis beschikbaar 
op onze site:  

www.respecteducation.me

Breid bijvoorbeeld de Respectzone uit 
naar de buurt, het land en de wereld 
met: Respect on the move.

of ga verder met: Respectzone II, een 
enthousiaste en actieve klas! 

Onze klas...

...en de 
wereld

...en de 
school

...en 
Nederland

...en de 
stad

...en de 
buurt



Speeddate 
werkblad

First date



Gebruikte werkvormen  
op een rijtje

Werk in een groep van vier. 

                                                                       

67$3����PHW�]·Q�WZHHsQ��
Leerling 1 interviewt leerling 2 en maakt notities of onthoudt 

wat er is gezegd. Op hetzelfde moment interviewt leerling 3 

leerling 4 (duurt ongeveer 5-15 minuten). 

 

67$3����PHW�]·Q�WZHHsQ�
Op het teken van de docent wisselen de leerlingen van rol: 

Leerling 2 interviewt leerling 1. Leerling 4 interviewt leerling 

3 (5-15 minuten).

STAP 3 (In een groep van 4)

Leerling 1 vertelt wat leerling 2 heeft gezegd.

Leerling 2 vertelt wat leerling 1 heeft gezegd.

Leerling 3 vertelt wat leerling 4 heeft gezegd.

Leerling 4 vertelt wat leerling 3 heeft gezegd.

(LQGH��5HÁHFWLH�HQ�VDPHQYDWWLQJ��YUDDJ��KRH�JLQJ�KHW"���
Doel: Waarderen wat de leerlingen met elkaar gemeen hebben 

(random klassikale check-up).

stappen- 
interview

1

In het eerste blokje schrijven de leerlingen het antwoord op 

de vraag, die de leerkracht stelt. 

De vraag kan van alles zijn: van “Wat is de tafel van 12?” tot “Noem 

een land dat je kent in Europa”.

Dan begint het speeddaten. De leerling krijgt 1 tot 2 minuten voor 

elke date. Zowel leerling 1 als 2 moet informatie ontvangen en geven. 

De leerling kiest zelf welke informatie hij wil overnemen. Als de 

tijd om is, geeft de leraar een signaal en zoeken de leerlingen een 

nieuwe date. 

speeddate

Als alle blokjes zijn 

ingevuld, gaan de leerlingen 

terug naar hun eigen plek. 

 

De leraar bespreekt de 

resultaten door random  

leerlingen te vragen 1 of 2 

antwoorden te delen. Herhaal 

dit een aantal keren.

Regel: Is je antwoord al 

genoemd? Noem dan een ander 

antwoord! 

2

3-

Speeddate 
werkblad



Check in duo’sCheck in duo’s

1 - Individueel aan de slag
Leerlingen werken zelfstandig aan een vraag/opdracht.

2 - Check je resultaten in een duo
Vorm een duo met iemand uit de klas. De leerlingen wisselen uit. 
=H�NXQQHQ�GHOHQ��YHUJHOLMNHQ�RI�GLVFXVVLsUHQ�RYHU�GH�UHVXOWDWHQ�

3 - Groep uitbreiden
Elk duo zoekt nu een ander duo. De 4 leerlingen kunnen nu weer 
GHOHQ��YHUJHOLMNHQ�RI�GLVFXVVLsUHQ�RYHU�GH�UHVXOWDWHQ�

4 - Check-up 
Rond af en geef de leerlingen willekeurig de beurt. Laat ze hun 
resultaten en bevindingen delen met de klas. Check als afsluiting 
bij de klas hoe de leerlingen deze opdracht hebben ervaren. Ging 
het goed? Wat niet? En zijn er tips voor de volgende keer? 

3

Volledige instructie

Wat
Wat moet je doen?

Hoe 
Hoe moet je het aanpakken? 
 

Hulp 
Bij wie/waar vind je hulp? 

Tijd
Hoeveel tijd krijg je?

Uitkomst 
Wat doen we er mee? 
 

Klaar?
Wat ga je dan doen?

4
Voorbeeld:
Leerkracht:“Maak opdracht 4 t/m 
10 van het werkboek ‘taal’.

Leerkracht:“Noteer de antwoorden 
in je schrift. Het woordenboek 
gebruiken mag.”

Leerkracht:“Geen vragen en 
vingers. Ik loop rond en check 
iedereen. Weet je iets niet dan 
sla je de opgave even over”

Leerkracht:“We werken tot de 
pauze aan deze opdracht: tot half 
twaalf. Dat is dus 30 min.”

Leerkracht:“Je bent klaar als je 
alle opdrachten af hebt. Als je 
iets hebt overgeslagen probeer 
je die opdracht aan het eind 
opnieuw.”

Leerkracht:“Als je klaar bent, ga 
je lezen in je leesboek tot de 
pauze.”



6
1. De leerkracht breekt de leerstof op in drie tot vijf delen.   
Geef elk onderwerp een nummer.

2. Maak teams, hetzelfde aantal groepjes als delen leerstof. 
Nummer de leerlingen. 
 
3. Elk teamlid bestudeert één onderwerp grondig, het onderwerp   
van zijn of haar nummer. Daarna delen ze met het team wat ze    
hebben geleerd.

4. Model Round Robin: elke leerling verlaat zijn eigen team en  
sluit aan bij de ‘experts’ van zijn of haar onderwerp. Nummers 1 
bij onderwerp 1, nummers 2 bij onderwerp 2, etc.

5. Elk teamlid is verantwoordelijk voor zijn team. Hij moet 
zoveel mogelijk expert van zijn onderwerp worden. Na een korte 
expert-sessie gaan de leerlingen terug naar hun eigen team en delen 
wat ze allemaal hebben geleerd.

Experts

Model 
Round Robin

Voorbeeld voor  
4 onderwerpen

Samen leren
=

Beter en sneller
leren

5

Denken:
�� 'RFHQW��VWHOW�HHQ�YUDDJ��JHHIW�HHQ�RSGUDFKW�
�� /HHUOLQJ��GHQNW�QD�HQ�QRWHHUW�KHW�DQWZRRUG�LQGLYLGXHHO�

Delen: 
�� /HHUOLQJHQ��YHUJHOLMNHQ�DDQWHNHQLQJHQ��EHVSUHNHQ�HQ�QRWHUHQ���
 antwoorden, komen samen tot een antwoord.
�� 'RFHQW��REVHUYHHUW�HQ�ORRSW�URQG�

Uitwisselen:
�� 'RFHQW��YUDDJW�HHQ�DDQWDO�GXR·V�KXQ�DQWZRRUGHQ�WH�GHOHQ� 
�� /HHUOLQJHQ��NXQQHQ�YUDJHQ�VWHOOHQ�HQ�RSPHUNLQJHQ�PDNHQ�

Denken - delen - uitwisselen



succes


