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Vormen van tweetallen: 

 Laat leerlingen vrij rondlopen (loop steeds om elkaar heen) 

 Op teken (klap hand; woord,) worden tweetallen gevormd door te koppelen aan dichtstbijzijnd kind 

 Maak twee rijen van leerlingen; ga tegenover elkaar staan. Schuif na elke keer 2, 5, 3  plaatsen op 

naar….. 

 Jongens / meisjes; Groot bij klein; Op haarkleur, kleding, sieraad, sproeten,….. 

 Gebruik verdeelkaarten van AdLJ (elke verdeling levert andere groepsgrootte op) 

o (1+2, 3+4, 5+6,……) 

o Even bij oneven 

o Roden, blauwen, groenen….. 

o Licht bij donker 

o Tientallen 

o 1-5,5-10,11,15….. 

o Primair, secundair 

 

Verdeelkaarten kunnen ook gebruikt worden om (korte)opdrachten per groepje snel uit te spelen: 

 Alle even nummers gaan nu….. 

 Alle roden spelen nu…. 

 

Ruimte: 

Er hoeft niet altijd in een leeg lokaal gespeeld te worden: duidelijke afspraken maken over hoe de meubels 

staan. 

Handig is om lokaalindelingen paraat te hebben: 

1. Alle meubels verdeeld (zodat leerlingen alleen / in tweetallen rond kunnen lopen) 

2. Alle meubels aan weerskant van de klas (handig voor drama / tegenover elkaar) 

3. Alle meubels tegen alle muren en stoelen in grote kring (handig voor drama om en om) 

4. Alle stoelen / tafels in het midden 

5. In groepjes 

6. Zoals speciaal afgesproken /standaard 

Kaartjes op de volgende pagina kunnen (geplastificeerd) handig zijn om zonder woorden snel van 

lokaalopstelling te veranderen. Je zult versteld staan hoe snel dit kan gaan! 
                                                  

 

Evalueren groepsgebeuren  

Evalueer klassikaal of in groepjes met behulp van coöperatieve werkvormen. 

Denk  bijvoorbeeld aan:  

 * Hoe ging de taakverdeling                                                                * Deed iedereen even goed mee                                                                 

 * Hoe werd elkaars spel beoordeeld/ bevorderd     * Kreeg elk kind even veel kansen  

 +Hoe kwam het dat……     +Hoe zou XXX zich hebben gevoeld toen… 

 + Waarom werd er gezegd dat……    + Hoe had je anders….. 

 + Was er een duidelijke inleiding / kern / hoogtepunt / slot? + Was de verbeelding van de opdracht duidelijk? 
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