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AFSPRAKEN, STRUCTUUR EN REGELS 

 

 

De oriëntatiefase omschrijft men vaak als de 'gouden weken'. Tijdens 

deze fase kan je als leerkracht het meeste invloed uitoefenen op de 

richting van de groep. Hoe langer de groep samen is, hoe moeilijker je de 

koers van de klasgroep kan wijzigen. Door afspraken en regels te 

installeren, bied je structuur en veiligheid aan de leerlingen in de klas.  

   

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wanneer inzetten? 
Bij de eerste samenkomst van je klasgroep neem je als leerkracht het 

initiatief. Je spreekt duidelijk af op welke manier de klasgroep zal 

samenwerken en met elkaar zal omgaan. 

 
Maak de afspraken samen.  
Vertel wat je zelf belangrijk vindt én bevraag ook wat de leerlingen 

belangrijk vinden om op een constructieve manier samen te werken. Bij 

gedragen afspraken zullen leerlingen sneller mee toekijken op het 

consequent naleven. Houd jezelf aan de afspraken. Geef complimenten 

wanneer afspraken nageleefd worden. Grijp in, herhaal of pas samen als 

dat nodig blijkt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Stel samen groepsregels op om je als klas aan te houden: Hoe 

werken we vlot en veilig samen? Hoe dragen we samen 

verantwoordelijkheid en hoe spreken we er elkaar op aan als het fout 

loopt? Noteer deze afspraken en hang ze zichtbaar in de klas als een 

soort contract. Zo creëer je een gemeenschappelijke taal en regels om 

samen verantwoordelijkheid te dragen en elkaar daarop te wijzen. Je 

kan de drempel verlagen door de antwoorden op deze vragen anoniem 

te verzamelen via Mentimeter, Tricider. Deze tools, of het gebruik van 

een Google doc waar leerlingen in noteren, kan je ook inzetten tijdens 

afstandsleren.  

• Maak niet alleen afspraken over hoe je taakgericht wil 

samenwerken, maar ook over hoe je met elkaar omgaat: 

Bijvoorbeeld:  

o Aan de hand van het letterwoord EPIKA (Eigenheid: 

veronderstel niets over de ander, probeer te begrijpen wat 

iemand bedoelt, respecteer het anders-zijn / Privacy: alles wat 

in de klas gebeurt is vertrouwelijk en we gebruiken wat we 

hier gehoord hebben niet in andere lessen / Ik-vorm: Je 

spreekt over jezelf, niet in de wij vorm) / Kies: je kiest of je 

zaken vertelt of niet, niemand kan je verplichten deel te 

nemen aan een gesprek en Actief: wees actief, jouw inbreng is 

belangrijk, laat je horen en investeer in de groep) 

o In ervaringgerichte programma's (en scholen) in de V.S. wordt 

vaak gebruik gemaakt van een Full value contract om 

gedragen basisafspraken te maken. 

o Laat leerlingen individueel of in groep naar keuze een 

wapenschild ontwerpen: Wat is voor jou een goede groep? 

Wat heb je nodig om je goed te kunnen voelen en je talenten 

https://www.mentimeter.com/
https://www.tricider.com/
https://docs.google.com/document/u/0/
https://scottigoldsmith.wordpress.com/2016/08/30/forget-rules-create-your-classroom-community-with-a-full-value-commitment-fvc/
https://scottigoldsmith.wordpress.com/2016/08/30/forget-rules-create-your-classroom-community-with-a-full-value-commitment-fvc/
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te tonen in deze klasgroep? Wat is de leuze van deze klas? 

Welke kracht van jou kan deze klasgroep wel gebruiken? 

o Laat leerlingen persoonlijke doelen in de klasgroep tekenen, 

gebruik bijvoorbeeld de metafoor van de vis. OGEN: Waar 

kijkt de vis naar? Wat wil je bereiken in deze klas? BUIK: Waar 

heb je schrik voor? Wat heb je nodig om je op je gemak te 

voelen? VIN: Waar zit jouw kracht? 

 

• Installeer de gewoonte om het te hebben over hoe de klas 

werkt en in interactie met elkaar gaat.   

o Laat blijken dat je het belangrijk vindt dat je hierover op een 

respectvolle manier kan praten.  

o Bekijk op het einde van de les kort de groepsregels opnieuw 

om de samenwerking, de sfeer, de manier van communiceren 

te evalueren. 

o Complimenteer tijdens de les positieve communicatie of 

geslaagde samenwerking expliciet, benoem concreet wat je de 

volgende keer anders wil zodat de hele klas beter tot leren kan 

komen. 
o De intervisie-schatkist kan je inspireren over werkvormen om 

het gesprek vorm te geven.  

 
 

 

https://docplayer.nl/26425886-Intervisie-schatkist.html

