Thema

Groepsvorming en het welbevinden van
leerlingen

Als de kinderen weer naar school gaan, is er veel veranderd. Er kunnen grote verschillen zijn tussen
kinderen. De een vond het thuis fijn en is tot bloei gekomen, de ander heeft veel stress ervaren en
het thuis moeilijk gehad. Sommige kinderen hebben school en hun klasgenootjes gemist, maar dat
geldt niet voor iedereen. Er zijn kinderen die het spannend vinden weer naar school te gaan,
anderen kijken er naar uit. Kortom: elk kind komt vanuit een eigen situatie weer terug naar school.
Er is dus sprake van een nieuwe beginsituatie. Een situatie zoals je ook na een zomervakantie hebt,
maar toch heel anders. En daarom zal het zoeken zijn naar een goede manier om alles weer op te
pakken.
Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan alle emoties en belevenissen. Kijk goed wat er
nodig is om kinderen zich weer veilig en op hun gemak te laten voelen in de klas. Het welbevinden
verdient expliciete aandacht zodat kinderen zich weer kunnen richten op leerprocessen. Hoe doe je
dat?

In deze handreiking geven we je praktische tips op het gebied van
welbevinden en groepsvorming, voor een goede start na de lockdown.
Aan het einde van de handreiking vind je gesprekskaarten, voor de
onder- en bovenbouw, om te gebruiken in de klas.

Wil je ondersteuning bij het werken aan een fijne groep en het
omgaan met alle emoties en belevenissen? Neem dan gerust contact
met ons op, wij helpen je graag!
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Allereerst is het belangrijk dat je als schoolteam óók gezamenlijk een nieuwe start maakt. Er is
immers voor iedereen veel gebeurd. Naast alle praktische zaken die ook nu weer voortvarend
opgepakt zullen worden, is het ook goed met elkaar te delen wat je meegemaakt hebt en je te
bezinnen op wat er is gebeurd.

Tips voor de start na de lockdown




Maak met elkaar een pas op de plaats. Bespreek wat deze periode heeft opgeleverd: wat heb
je geleerd, wat wil je daarvan vasthouden en wat wil je juist graag loslaten? Wat heb je zelf
meegemaakt?
Bespreek gezamenlijk hoe je van start gaat op sociaal-emotioneel gebied:
 Wat hebben we als collega’s van elkaar nodig om goed te kunnen starten?
 Hoe steunen we elkaar als team?






Hoe besteden we aandacht aan de emoties die de kinderen ervaren hebben?
Wat kunnen we doen op het gebied van groepsdynamiek?
Wat hebben de ouders verteld over het kind bij het leren op afstand?
Welke materialen/middelen hebben we in huis?
Welke ondersteuning kunnen we gebruiken?






Hoe hebben we zicht op de individuele kinderen?
Welke kinderen hebben extra zorg nodig?
Welke contacten zijn hierover geweest met ouders?
Kijk naar de mogelijkheden voor hulp voor de kinderen zelf, denk hierbij aan de
Kindertelefoon, maar ook voor de ouders. Heb zelf als school (ib’er of zorgcoördinator)
korte lijnen met de gebiedsteams en eventuele andere hulpverlening.
Zoek hulp bij het werken aan een fijne groep en het omgaan met alle emoties en
belevenissen (bijvoorbeeld bij de GGD of onderwijsbegeleiding) als je daar behoefte aan
hebt.
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Het groepsvormingsproces dat aan het begin van het schooljaar op gang is gekomen, is door de
lockdown verstoord. Er hebben zich allerlei zaken voorgedaan. Misschien was niet ieder kind
bereikbaar. Sommige klassen hadden online contact met de hele groep, maar er zijn ook veel
subgroepjes ontstaan om digitaal met elkaar te kunnen werken of om met elkaar te spelen. Dat
betekent dat je als klas weer gericht moet gaan werken aan het groepsproces. Daarbij is het goed
voor ogen te krijgen hoe de groep vóór het thuisonderwijs in elkaar zat. Wie had welke rol? Wie
was kwetsbaar? Welke subgroepjes waren er? Hoe zat de groep als groep in elkaar?
Bovendien weet je nu soms meer of andere dingen van de individuele kinderen. In individuele
gesprekjes kun je goed zicht krijgen op hun beleving van deze periode en hun verwachtingen van de
nieuwe periode.

Contact met ouders
Essentieel is dat je ook met alle ouders van ieder kind even
contact hebt gehad om na te gaan hoe het thuis allemaal
verlopen is en of er zich nog andere bijzondere situaties
hebben voorgedaan. Geef aan dat het belangrijk is voor jou om
dit te weten, zodat je weer goed met het kind kunt werken (en
begrip en ruimte hebt). Geef de ouders ook informatie over
hoe je wilt starten en wat je van hen nodig hebt daarin.
Blijf vervolgens contact houden met ouders en betrek ze overal
bij. Houd de lijntjes kort en deel wat jullie doen in de klas.
Denk aan wekelijkse nieuwsberichten.

Welbevinden

Tips voor de start na de lockdown







Maak op grond van wat je weet over de leerlingen een weloverwogen keuze welke
groepssamenstellingen je maakt, rekening houdend met geldende maatregelen (bijvoorbeeld
1,5 meter afstand).
Start met groepsgesprekken (zie gesprekskaarten). Stel gerichte open vragen en zorg dat het
veilig is voor ieder kind om te antwoorden (ieder kind maakt een eigen keuze). Bespreek met
de kinderen wat jullie kunnen doen om te vieren dat je weer met elkaar bent.
Laat ook zien wat jezelf hebt ervaren. Blijf daarbij positief, geruststellend, maar wel
realistisch.
Let op je eigen houding en gespreksvaardigheden: actief luisteren, samenvatten en
doorvragen. Ook weer om kunnen buigen van te lange en/of te dramatische verhalen
(respectvol en op ander moment, bijvoorbeeld individueel, op terug komen).
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Welbevinden











Vraag de kinderen wat ze nodig hebben om weer lekker bezig te kunnen. Maak samen met
hen daar een programma voor.
Laat de kinderen weten dat ze alles mogen/kunnen vragen. Niets is gek en we respecteren
ieders inbreng.
Heb aandacht voor belevenissen en emoties. Erken de emoties op een rustige manier en
toon begrip.
Houd er rekening mee dat er kinderen kunnen zijn, die verlies meegemaakt hebben. Kijk in
hoeverre ze dat willen delen. Besteed later ook individueel aandacht aan kinderen die dat
nodig hebben.
Wees alert op signalen over hoe de kinderen zich voelen. Let vooral ook op non-verbale
signalen.
Zorg ervoor dat de gesprekken niet te lang duren, maar ook niet te kort. Ruimte voor de
beleving en ook weer overgaan tot de orde van de dag. De behoeften van de kinderen
kunnen hierin verschillen. Let daar vooral op en geef anders nog een schrijf- of
tekenopdracht voor de kinderen die nog meer kwijt willen. Zoek individuele momentjes.
Begin elke dag met een groepsgesprek en eindig daar ook mee, maar dan een korte
evaluatie: Wat ging goed vandaag? Wat kan anders en hoe gaan we dat doen?
Sluit ieder gesprek altijd positief af en hou het draadje vast (kom bijvoorbeeld ook terug op
wat je toegezegd hebt).
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Groepsvorming
Het is goed je te realiseren dat het groepsvormingsproces na de lockdown weer in een beginfase zal
zitten. Afhankelijk van de groepssamenstelling leg je andere accenten. Oefeningen/werkvormen die
je gebruikt in de beginfase, bijvoorbeeld bij de start van een nieuw schooljaar, kunnen opnieuw
aangeboden kunnen om de groepsvorming op een positieve manier op gang te brengen.

Tips voor de start na de lockdown


Groepsvorming

Zoek oefeningen en werkvormen uit Gouden Weken (of een ander sociaal-emotioneel
programma) op het gebied van het maken van een nieuwe start.
o Kennismaken, maar dan natuurlijk juist over deze periode: wat heb je ontdekt?
Welke activiteiten heb je gedaan? Wat was leuk en nieuw om te doen? Wat was
moeilijk?
o Bespreek ook weer samen wat de regels en afspraken in de klas kunnen zijn. Doe dit
zoveel mogelijk vanuit concrete situaties: ‘Wat kun je doen als…’ en ‘Welke afspraak
kunnen we daar met elkaar over maken? Hoe zorgen we ervoor dat dat gaat lukken?
Wat kunnen we daar samen aan doen? Wat hebben jullie van mij als juf/meester
nodig?’
o Geef veel ruimte aan bewegingsspelletjes. Dat kan ook buiten. Zorg ervoor dat de
kinderen ook leren hoe te ontspannen (ademhalingsoefeningen; rustige muziek;
mindfulness).
o Zoek veel creatieve activiteiten voor het verwerken van alles wat de kinderen
meegemaakt hebben. Geef de kinderen de ruimte daarover mee te denken.
o Bespreek groepsactiviteiten altijd goed na. De activiteiten zijn middelen. Het
gesprek daarover is bedoeld om opnieuw verbinding met elkaar te maken. In het
nagesprek leg je steeds de nadruk op wat goed ging, wat goed heeft geholpen en áls
er problemen optraden, hoe je dat de volgende keer op zou kunnen lossen.
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Om goed aandacht te besteden aan welbevinden en groepsvorming, is in gesprek gaan met elkaar
enorm belangrijk. Hieronder vind je een praktische tool als opstapje om samen in de klas mooie
gesprekken te kunnen voeren.
Knip de gesprekskaartjes uit en gebruik ze om in de klas met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn kaarten
met vragen die de leerkracht aan de leerlingen kan stellen, maar er zijn ook vragen die de leerlingen
aan elkaar kunnen stellen. Er is een onderscheid gemaakt in vragen voor de bovenbouw en
onderbouw.
Drie tips om het spel op een coöperatieve manier te spelen:






Mix en ruil
Elke leerling heeft één kaartje en zoekt een andere leerling op. Je stelt de vraag op jouw
kaartje aan de ander en vice versa. Nadien ruil je van kaartje en zoek je een andere leerling
op met een nieuw kaartje.
Vliegtuigjes/Sneeuwballen
Een leerling heeft de vraag op een papiertje en vouwt hier een vliegtuigje van of maakt er
een sneeuwbal (propje) van. Deze gaan allemaal de lucht in en op de vraag die het dichtst bij
jou landt geef je antwoord (klassikaal of met een gespreksmaatje).
Kletspot
Doe alle kaartjes in een pot en laat de leerlingen om de beurt een vraag uit de pot trekken.
Deze kunnen ze zelf beantwoorden, aan een ander stellen of aan de hele groep (wees
creatief).
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Vragen voor de bovenbouw

Hoe was het?

Hoe wordt
het?

Leerkracht
Tip: Doorvragen (voorbeelden en
verduidelijkingen) of de vraag vereenvoudigen
(geef keuzes of ja/nee)
 Hoe gaat het met jou, wat wil je me graag
vertellen?
 Wat was een leuk moment thuis? Wat
gebeurde er toen?
 Welke tip/top heb je voor je ouders om jou
te helpen?
 Wat zijn leuke dingen die jullie samen als
gezin hebben gedaan, of nog gaan doen?
 Hoe lukte het thuiswerken?
- Hoe lukte het jou om je werk te plannen/
zelfstandig te werken/je te concentreren?
 Wanneer lukte het jou heel goed om thuis
te werken?
- Beschrijf eens hoe dat gaat (ruimte,
mensen, tijdstip, locatie)
 Waar ben jij goed in geworden de afgelopen
periode?
 Waar heb jij tegenop gezien wat achteraf
meeviel?
 Wat vond jij een voordeel van online les? (
bijv. lekker in pyjama blijven…)
 Heb jij de afgelopen weken nog een
complimentje gekregen? Vertel..
 Heb jij afgelopen weken nog een
complimentje gegeven? Vertel..
 Wat vind je leuk en wil je altijd blijven doen?
Wat mag niet stoppen?
 Waar heb je zin in vandaag?
 Met wie zou je nu graag willen
samenwerken of spelen. En wat wil je dan
gaan doen?
 Vertel eens… waar ben jij trots op?
 Wat vond je fijn aan het thuiswerken en zou
je op school willen blijven doen?
 Wat kan jou helpen om weer in de klas zo
goed mogelijk je werk te doen? Hoe?
 Wie kan jou helpen om weer in de klas zo
goed mogelijk je werk te doen? Hoe?
Eindvragen
 Wat wil je zelf graag vertellen?
 Wat wil je zelf graag vragen? Aan wie wil je
de vraag stellen?

Kinderen

 Wat is het leukste dat je
pasgeleden thuis hebt
gedaan?
 Wat zijn leuke dingen die
jullie samen als gezin hebben
gedaan, of nog gaan doen?
 Wat ging bij jou heel goed de
afgelopen periode?
 Wat vond jij lastig de
afgelopen periode?
 Waar ben jij goed in
geworden de afgelopen
periode?
 Wat vond jij een
voordeel van online les? (
bijv. lekker in pyjama
blijven…)
 Wat heb je het meest gemist
van school?
 Wie heb je het meest gemist?
 Heb jij de afgelopen weken
nog een complimentje
gekregen? Vertel…
 Heb jij afgelopen weken nog
een complimentje gegeven?
Vertel..
 Wat vind je leuk en wil je
altijd blijven doen? Wat mag
niet stoppen?
 Waar heb je zin in vandaag?
 Met wie zou je nu graag
willen samenwerken of
spelen. En wat wil je dan gaan
doen?
 Vertel eens… waar ben jij
trots op?
 Als je een glazen bol had, wat
zou je daar dan graag in willen
zien?
Eindvragen
 Wat wil je zelf graag
vertellen?
 Wat wil je zelf graag weten
van de ander?
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Vragen voor de onderbouw
Hoe was het?

Hoe wordt
het?

Leerkracht
 Hoe gaat het met jou, wat wil je me graag
vertellen?
 Vertel, wat was het leukste dat je hebt
gedaan?
 Wat voor leuks heb je met papa/mama
gedaan?
 Wie heeft jou goed geholpen met je werkjes
thuis? Hoe dan?
 Wat kun jij nu heel goed?
 Wat vind je nog moeilijk?
 Wat is je lievelings speelgoed?
 Met wie speel je het liefst?
 Wat is het leukste werkje dat je hebt gedaan
- Welke zou je nog eens willen doen?
 Waar ben je trots op?
 Wat vind je leuk en wil je altijd blijven
doen? Wat mag niet stoppen?
 Waar heb je zin in vandaag?
 Met wie zou je nu graag willen
samenwerken of spelen. En wat wil je
dan gaan doen?
 Vertel eens… waar ben jij trots op?
 Wat vond je fijn aan het thuiswerken
en zou je op school willen blijven
doen?
Eindvragen
- Wat wil je zelf graag vertellen?
- Wat wil je zelf graag vragen? Aan wie wil je
de vraag stellen?

Kinderen
Plaatje speelgoed
 Welk speelgoed is je favoriet?
Plaatje vrienden
 Met wie heb je gespeeld?
Plaatje emoticons
 Hoe voelde jij je?

Plaatje schoolactiviteiten
 Waar heb je zin in?
Plaatje vrienden
 Met wie wil je graag
spelen/werken?
Plaatje emoticons
 Hoe vind je het om weer op
school te zijn?
Plaatje dikke duim
 Waar ben jij trots op/waar
ben jij goed in?
Plaatje tovenaar
 Als jij een tovenaar was, wat
zou je dan toveren?
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Vragen voor de bovenbouw

Hoe was het?

Hoe was het?

Wat is het leukste dat je
pasgeleden thuis hebt gedaan?

Wat zijn leuke dingen die
jullie samen als gezin hebben
gedaan, of nog gaan doen?

Hoe was het?

Hoe was het?

Wat ging bij jou heel goed de
afgelopen periode?

Wat vond jij lastig de
afgelopen periode?

Hoe was het?
Hoe was het?

Waar ben jij goed in geworden de
afgelopen periode?

Wat vond jij een voordeel van
online les?
(bijvoorbeeld: lekker in je
pyjama blijven…)
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Hoe was het?

Hoe was het?

Wat heb je het meest gemist
van school?

Hoe was het?

Wie heb je het meest gemist?

Hoe was het?

Heb jij de afgelopen weken nog een
complimentje gekregen? Vertel…

Hoe wordt het?

Wat vind je leuk en wil je altijd
blijven doen?

Heb jij afgelopen weken nog een
complimentje gegeven? Vertel..

Hoe wordt het?

Waar heb je zin in vandaag?

Wat mag niet stoppen?
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Hoe wordt het?

Hoe wordt het?

Met wie zou je nu graag willen
samenwerken of spelen?

Vertel eens… waar ben jij trots op?

Wat wil je dan gaan doen?

Hoe wordt het?

Hoe wordt het?

Als je een glazen bol had,
wat zou je daar dan graag
in willen zien?

Eindvraag
Wat wil je zelf graag vertellen?

Hoe wordt het?

Eindvraag
Wat wil je zelf graag weten
van de ander?
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Vragen voor de onderbouw

Hoe was het?

Hoe was het?

Hoe was het?

Hoe wordt het?

Hoe wordt het?

Hoe wordt het?
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Hoe wordt het?

Hoe wordt het?
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Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg.
We adviseren scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Daarnaast
begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of
leerlingenzorg. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten
kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo brengen wij
onderwijs en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin.
Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij geloven erin dat ieder mens
zich kan ontwikkelen: talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen,
kansen creëren. Daar dragen wij aan bij, al 45 jaar lang.
Wat we doen, doet ertoe. Dat maakt ons werk zo mooi!

Deze handreiking is samengesteld door Cedin.
Anneke Sterenberg
Beja Koops
Joske van der Sluis

Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
info@cedin.nl
www.cedin.nl
088 – 0200 300
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