
Coo peratief leren 
RKBS DE ARENBERG 

IN DIT NUMMER 

Start van een nieuw schooljaar ... 1 

Fases van groepswording ............ 1 

G.I.P.S ......................................... 2 

Leraar A,B en C............................ 2 

Wat hebben we afgesproken? .... 3 

KlasBouwer ................................. 4 

TeamBouwer .............................. 5 

INTERESSANTE LITERA-
TUUR 

 Goed van Start  

 Coöperatieve Leerstrategieën 
Reseach, principes en de prati-
sche uitwerking 

 TeamBouwers 

 KlasBouwers 

Start van een nieuw schooljaar 
Een nieuw jaar beginnen is altijd spannend. Vorig jaar hebben we geleerd dat je 
door een aantal fases heen moet met je klas, hoe coöperatieve werkvormen 
daarbij kunnen helpen en dat de eerste dag meteen de beste moet zijn. In deze 
nieuwsbrief lees  je een stukje theorie en krijg je vooral veel tips hoe je het 
schooljaar zo goed mogelijk kunt beginnen. 

Hoe een klas een echte groep wordt. 
Elke keer dat een groep kinderen voor het eerst bij elkaar komt gebeuren er 

allerlei dingen. Dit proces verloopt in fases.  Wij kennen ze als Forming, Stor-

ming, Norming en Performing. Elke groep moet door alle fases heen om een 

echte groep te worden. Bij de ene groep gaat dit sneller dan bij de andere. Elke 

fase vraagt ander gedrag van de leerkracht en andere activiteiten die je met je 

groep zou kunnen doen. In het volgende schema is dat kort en bondig omschre-

ven. 
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Fase Doel Activiteit Rol leraar 

Forming  Duidelijkheid bieden 
 Elkaar (opnieuw) leren 

kennen 

 Kennismaken 
 Klasinrichting 
 TeamBouwers  
 KlasBouwers 

 Duidelijke doelen stellen 
 Duidelijke grenzen stellen 
 Ruimte geven 
 Persoonlijke relaties op-

bouwen 
 Feedback geven 

Storming  Duidelijkheid over de 

organisatie binnen de 

groep krijgen 
 Duidelijkheidscheppen 

over we hoe we met 

elkaar omgaan 

 Gestructureerd samen-

werken 
 Teams samenstellen 
 KlasBouwers en team-

Bouwersblijven doen 

 Model staan 
 Vertrouwen uiten 
 Ruimte bieden 

Norming  Afspraken en consequen-

ties vastleggen 
 TeamBouwers en Klas-

Bouwers blijven doen 
 Positieve feedback geven 
 Alert zijn 
 Problemen voorspellen 

Performing  Vasthouden van een 

positief gevoel in de 

groep 

 Reflectie activiteiten 
 KlasBouwers en team-

Bouwers blijven doen 

 Model staan 
 Vertrouwen uiten 
 Ruimte bieden 
 Positieve feedback geven 
 Alert zijn 
 Problemen voorspellen 
 



Het is van groot belang dat je je ervan bewust bent welke leerkracht je bent tijdens je lessen. 

Geen enkele van deze leerkrachtrollen is fout. Soms is het van groot belang dat je even als leer-

kracht A te werk gaat. Als één en ander elkaar maar afwisselt  en vooraf goed is overwogen. Wij 

streven er als team naar om het grootste gedeelte van onze lessen Leraar C te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leraar A Traditioneel onderwijs 

Leraar B Groepswerk 

Leraar C Coöperatieve Leerstrategieën 

 

“Doordat we coöperatief gingen leren heb ik ervaren dat ik ook veel kon leren 
van kinderen die mijn vrienden niet waren. “  Koen juli 2015 

G.I.P.S. 

Leraar A,B en C 

G.I.P.S. waar stond het ook alweer voor? 

Gelijke Deelname; Als er sprake is van gelijke 

deelname, worden ook leerlingen die anders 

niet of in mindere mate actief zouden partici-

peren, bij het proces betrokken. Is de deelna-

me ongeveer gelijk? 

Individuele Aanspreekbaarheid; Deze  leidt 

tot een aanzienlijke  toename van de partici-

patie van leerlingen en hun motivatie om te 

presteren.  Is een presentatie in het openbaar 

voor iedere leerling ingebouwd? 

Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid; Hier-

door ontstaat wederzijdse steun onder de 

leerlingen, waardoor zij positiever staan ten 

opzichte van goede prestaties; het verhoogt 

de frequentie en kwaliteit van tutoring van 

maatjes. Jouw succes is mijn succes. 

Simultane Actie; De mate waarin de leer-

lingen  participeren en onze efficiëntie in het 

lesgeven en managen van de groep worden 

enorm verhoogd als we Simultane Actie toe-

passen.  Hoeveel procent van de klas is tege-

lijk actief? 
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Waarom werken Coo pera-
tieve Leerstrategiee n? 

Alle zegen komt van boven is een 

gezegde, dat—zo is gebleken– in 

het onderwijs lang niet altijd op 

gaat. Lijdzaam afwachten tot politi-

ci en hun ambtenaren het ei van 

Columbus hebben gevonden, is 

een niet erg aantrekkelijke optie. 

De mensen op de werkvloer, de 

leraren in het lokaal, kunnen zelf 

het heft in handen nemen. Door 

coöperatieve leerstrategieën als 

belangrijkste onderwijsmethode te 

omarmen kunnen ze beter inspe-

len op de veranderende 

maatschappelijke omstandigheden 

van hun leerlingen. Zo leveren ze 

een directe bijdragen aan de on-

twikkeling van een beter toegruste 

instroom op de arbeidsmarkt. 

Coöperatieve leerstrategieën kun-

nen op minstens twee manieren 

een bijdrage leveren aan verbeter-

ing van het onderwijsklimaat. 

1. Coöperatieve Leerstrategieën 

geven leraren de mogelijk-

heid om zich te ontwikkelen 

tot  in hun vak gespecial-

iseerde begeleiders van jon-

geren op weg naar volwas-

senheid. 

2. Coöperatieve Leerstrategieën 

bieden jongeren een onder-

wijsklimaat, waarin ze beter 

worden voorbereid op de 

eisen van de complexe, 

hedendaagse maatschappij. 

Aldus Dr Spencer Kagan 

Wat hebben we afgesproken? 
Schoolniveau.  

 bij de aanstelling van nieuwe leerkrachten speelt de vaardigheid in het gebruik van SCL en de bereidheid 

om daar ( evt. extra) te investeren een belangrijke rol 

 vanaf groep 3 zitten leerlingen altijd in teams die bij voorkeur uit 4 leerlingen bestaan.  

 de plaatsen zijn genummerd.  

 tijdelijke afwijkingen hiervan worden alleen in overleg met de interne coach en of directie genomen.  

 positief gedrag wordt beloond  

 * de volgende begrippen zijn bij alle leerkrachten en leerlingen bekend: -het stilteteken -schouder- en 

oogmaatje -de stemvolumes ( Tweetalstem, Teamstem, Klassensteam) -de plaatsen binnen het team -
denktijd - elk team heeft een teambak. In deze teambak zit minimaal: - post-its - schaar - lijm - viltstiften - 
een time-timer ( is wenselijk) - een stresspoppetje - potloden 

 Er wordt vanuit gegaan dat:  

  er minimaal 2x per week een teambouwer en 1x per week een klasbouwer wordt gedaan  

 de leerkracht effectief breinpauzes inpast  

 de leerkracht minimaal de 8 didactische structuren van de startmodule effectief kan inzetten: - binnen- 
buitenkring - tafelrondje per tweetal - tweegesprek op tijd - tweepraat - tweetal coach - twee vergelijk - 
zoek de valse - zoek iemand die (bij de voorbereiding van de lessen gebruikt de leerkracht sleutel 1: didac-

tische structuren – coöperatieve leer strategieën 5.27 ) 

  de leerkracht zich bewust is van zijn rol als leerkracht a,b of c.  

 materialen worden simultaan uitgedeeld.  

Groepsniveau  

 we werken met "ThuisTeams", die in de regel van vakantie tot vakantie functioneren, waarna ze opnieuw 

worden samengesteld.  

 Kinderen krijgen regelmatig feedback op hoe je moet coachen en feedback moet geven. 
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Tips 

 Laat kinderen de eerste week 

elke dag ergens anders zitten. 

Dit versnelt fase 1. 

 Probeer zoveel mogelijk per-

soonlijke dingen over de 

kinderen te weten te komen. 

Maak hier aantekeningen van 

in een map. Dit helpt je snel 

een band op te bouwen. 

 Groep 5 t/m 8 kunnen werken 

met de klassenvergaderingen 

uit Goed van Start.  

 Maak samen met je groep 

afspraken over hoe er met 

elkaar omgegaan wordt, wat de 

verwachtingen zijn van dit jaar, 

enz 

 

 Zorg voor veel Team -en 

Klasbouwers, maar vergeet ook 

de broodnodige brainpauzes 

niet. 

 TeamBouwers pas inzetten als 

je de thuisteams hebt 

samengesteld. 

 Zoek een structuur die past bij 

het doel van je les en ga niet 

een les bouwen om een 

structuur. 

 

Eerste schooldag na de vakantie 

Alle kinderen krijgen een  werkblad “Mensenjacht” zoals het voorbeeld in de bijlage. Eerst vullen 

ze alles of bijv de eerste 5 vragen in ( zo kun je meerdere momenten werken aan deze activiteit) 

Dit invullen gebeurt in stilte, zodat ze hun antwoorden niet afstemmen op vriendjes of vriendin-

netjes. Daarna staan de kinderen op en gaan op zoek naar iemand met hetzelfde antwoord.  

Door mensenjacht leren kinderen elkaar op een leuke manier ( beter) kennen en ontdekken ze 

gemeenschappelijke interesses en eigenschappen 

Mensenjacht is een variant op de didactische structuur Zoek Iemand Die. 

Hoe kun je het best de eerste schooldag be-

ginnen? Ook al zijn we allemaal anders komt 

hier toch een idee. Hierbij is de theorie uit 

verschillende boeken samen gevoegd.  

Ga maandag bij de deur staan en geeft elke 

leerling met je vriendelijkste gezicht een 

hand. Laat ze een plekje kiezen om te gaan 

zitten. Let erop dat niemand te lang rond-

loopt. Zorg dat er op hun tafel iets ligt om te 

gaan doen. Bijv teken allemaal dingen die bij 

jou passen, dit kun je later weer gebruiken bij 

een KlasBouwer.  Als om 8.30 uur de ouders 

ook weg zijn ;) kun je echt beginnen. Vertel de 

kinderen iets over jezelf op een persoonlijke 

manier.  Nu is het aan de kinderen. Ze zijn 

vast benieuwd naar de avonturen van hun 

(nieuwe) klasgenootjes.  Kinderen willen van 

nature graag praten en bewegen. Geef hier 

gehoor aan. Bijvoorbeeld door een KlasBou-

wer met de structuur Hoeken ( een uitgebrei-

de beschrijving van deze structuur, vind je in 

de map moment coaching. Vanaf het moment 

dat kinderen kunnen schrijven laat je ze eerst 

hun antwoord opschrijven, anders zouden ze 

hun mening kunnen veranderen omdat hun 

“vriendje/vriendinnetje” iets anders heeft.  

Voorbeeld vragen zijn: 

Waar ben je op vakantie geweest? 

Wat lijkt je het leukste aan groep …? 

Wat heb je van school het meest gemist in 

de vakantie? 

Kijk voor meer tips op blz 8.4 coöperatieve 

leerstrategieën boek 
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Feitenbingo (KlasBouwer) 

Mensenjacht (KlasBouwer) 

Iedere leerling krijgt een kopie van het werkblad “Groepsgenoten Bingo” zie voorbeeld in bijlage. 

De kinderen proberen bingo rijtjes te halen door voor elk vakje een groepsgenoot te vinden die 

correspondeert met de tekst. Kinderen lopen met hand om hoog vormen koppel en mogen el-

kaar een vraag stellen. Is het antwoord “ja” dan mag de naam van deze klasgenoot in het vakje. 

Is het antwoord “nee” dan mag de ander een vraag stellen. Als allebei de kinderen geweest zijn 

dan bedanken zij elkaar en gaan naar de volgende. Deze activiteit is ideaal om in delen te doen. 

Denk aan eerst één rijtje dan blad in de la, volgende keer twee rijtjes en laatste keer volle kaart. 

Wie als eerste bingo heeft mag zijn ervaringen delen met de klas. Dus hij vertelt Joep is in het 

buitenland geweest. Eefje heeft als favoriete sport watersport. Sjoerd heeft een grappige bij-

naam, namelijk Rups. Bij Anna hebben ze een bijzondere familie traditie enz…. 

Pas de vragen aan op het niveau van de groep. Bij kleuters werk je met afbeeldingen en maak je 

de kaart wat kleiner,  maar ook daar is dit een leuke activiteit.  



“Door het coöperatieve leren, werd het leren eindelijk leuk. Ik vond het fijn!” 
Souadou juli 2015 

Ieder kind krijgt een papieren of plastic tas. Het is de bedoeling om daar vijf voorwerpen in te 

stoppen die hen het beste beschrijven. Dit kan een huiswerkopdracht zijn op maandag en moet 

dan vrijdag weer mee naar school. Het kunnen bijvoorbeeld plaatjes zijn die ze uit een tijdschrift 

hebben gescheurd, tekeningen, foto’s, kleiwerkjes of sportatributen waarmee ze willen aangeven  

welke hobby’s, eigenschappen of andere kenmerken ze met de anderen willen delen. Tijdens een 

RondPraat op Tijd halen de kinderen de spulletjes één voor één uit de tas om er iets over te 

vertellen. 

Weekendtas is daar weer een variant op. Laat de kinderen een tas vullen met 5 artikelen die ze 

nodig hebben voor het ideale weekend.  

Familietas kan ook . De kinderen mogen dan een tas vullen met foto’s van iedereen die bij hun 

familie horen, dus ook de hond als ze dat zo voelen. Doe deze activiteit pas als de teamgenoten 

instaat zijn elkaar op te vangen. Er kunnen namelijk ook mensen in de tas zitten die er niet meer 

zijn. Dit onderwerp moeten we niet uit de weg gaan, maar er wel voor zorgen dat er een goede 

teamband is waarbij kinderen elkaar eventueel kunnen troosten. Verdriet delen versterkt ook 

weer het teamgevoel. 

Elke team heeft een stapeltje kaartjes met 

kennismakingsvragen. Ze leggen de stapel 

kaartjes omgekeerd in het midden van  hun 

team. Degene die de vraagt voorleest, beant-

woordt als eerste de vraag en wordt gevolgd 

door degene die links van hem zit. Als alle 

leerlingen de vraag hebben beantwoord, trekt 

de volgende leerling de volgende vraag enz. In 

de bijlage vindt je een voorbeeld werkblad 

‘Vraagkaarten over Mij’. Vergeet niet met de 

spinner te kijken wie er als eerste mag begin-

nen. 

Beurtgooi 

(TeamBouwer) 
Stap 1 De teamgenoten leren elkaars namen. 

Deze is erg leuk, zeker als je ervoor kiest om 

in de eerste week steeds wisselde teams te 

hebben. Een leerling maakt een prop van een 

stuk papier, zoekt oogcontact met een  van de 

anderen , gooit hem de prop papier toe en 

zegt; “Hoi, ik ben Floor, hoe heet jij?’De ander 

vangt hem en zegt,; Hoi, ik ben Bas en wie 

ben jij?”enz. Dit gaat door tot alle leerlingen 

een paar keer hebben gegooid. Tip zeg erbij 

dat ze onderhands en zachtjes gooien.  

 

Stap 2 De teamgenoten begroeten elkaar en 

noemen elkaar bij naam. Zegt tegen de leer-

lingen dat ze eerst de naam moeten noemen 

om de aandacht van de desbetreffende leer-

ling te trekken om hem vervolgens te begroe-

ten of een complimentje te geven. Bijv Merel 

roept Luna, gooit de prop en zegt; ‘Hoi lLuna 

leuk dat we bij elkaar in de klas zitten. Luna 

vangt de prop en zegt. Dank je Merel, ik vind 

het leuk om je te ontmoeten of Merel wat zit 

je haar leuk. 

Stap  3 De teamgenoten stellen elkaar vra-

gen. In de derde ronde gebruiken de leer-

lingen elkaars namen om elkaar vragen te 

stellen. Bijvoorbeeld; Stan, woon je al lang in 

Zevenbergen? Je kunt met de kinderen af-

spreken wanneer ze een vraag liever niet 

willen beantwoorden, ze dit dan ook niet 

hoeven.  

Bij Beurtgooi komt iedereen een aantal keer 

aan de beurt. De regel bij beurtgooi is ‘niet 

teruggooien’ wat inhoudt dat de prop papier 

niet terug mag naar degene waar je hem van 

hebt gekregen. 
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Dit ben ik’- Tas ( TeamBouwer) 

Vraagkaarten over Mij (TeamBouwer) 



Let op bij een TeamBouwer dat je als leerkracht afstand houdt, je niet met de gesprekken be-

moeid dus de kinderen het gevoel geeft dat het privé is. Wijs ze daar ook op. Alles wat tijdens 

een Teambouwer in het team besproken wordt, blijft binnen het team. Alleen als iemand aan-

geeft dat de informatie gedeeld mag worden met de klas dan kan dat. Je kunt dus na een Team-

Bouwer niet vragen wat zei Fleur op jouw vraag…. 

Een evaluatie van de les waarbij de kinderen hun stoel verlaten is dus geen KlasBouwer. 

Kenmerken TeamBouwer en KlasBouwer  Om over na te denken 
Een groeiend aantal tv programma’s is 

gebaseerd op selectie. Veel begeleiding 

van kinderen op scholen, bij sportvere-

nigingen etc. kent hetzelfde mechanis-

me. Maar het is niet de selectie die ons 

verbindt. Het is de verbondenheid die 

selecteert met wie je verder kunt. 

Verbondenheid als hoogste waarde 

formuleren is van “Levensbelang”. Een 

tak die afgesneden is, groeit niet meer 

door. Een kind dat wordt verstoten en 

gepest leeft wel door, maar zal de 

belaste indrukken weer gaan uitdruk-

ken. We weten inmiddels uit tal van 

voorbeelden dat één persoon een 

complete samenleving kan ontwrich-

ten. Waarom zouden we doorgaan met 

uitsluiten van personen of bevolkings-

groepen? 

We weten toch al wat er gebeurt als 

‘ze’terugkomen…. 

We mogen niemand uitsluiten! 

 
 SCL 
Tamara Kamman 
 

Telefoonnr0650271520 
E-mailadres: 

t.kamman@dewaarden.nl 

 

 

TeamBouwer KlasBouwer 

Plezier Leerlingen bewegen ( actief) 

NIET over leerstof NIET over leerstof 

Voor iedereen te doen Met de hele groep: Leerlingen ont- 
moeten andere leerlingen uit ande- 
re teams 


