oefeningen voor...

de Zilveren Weken 2019

Het proces van groepsvorming in de klas begint na elke schoolvakantie weer opnieuw. De periode
na de kerstvakantie wordt ook wel de Zilveren Weken genoemd. Deze periode is bij uitstek geschikt
om stil te staan bij de sfeer en dynamiek in de groep. Gebruik deze weken om te werken aan een
positieve groepssfeer en veilige groep waar iedereen de rest van het schooljaar profijt van heeft.

Met de oefeningen in deze uitgave kun je tijdens de Zilveren Weken aan de slag met de klas,
individueel of in een duo. De oefeningen helpen om te werken aan het wederzijds vertrouwen
tussen leerkracht en leerlingen. Bij wederzijds vertrouwen stappen leerlingen makkelijker naar
een leerkracht toe als er gepest wordt. Zo bouw je aan een sociaal veilig schoolklimaat waarin
aandacht is voor het voorkomen en aanpakken van pesten.

De oefeningen zijn afkomstig uit ons Laat je zien! doeboek van de
Week Tegen Pesten 2018 (zie www.weektegenpesten.com).
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Aan de slag met je klas...
A) VIND DE STOEL!

B) VIND EEN OVEREENKOMST!

LEERDOEL:

LEERDOEL:

Letterlijk blind vertrouwen op elkaar(s aanwijzingen).

Contact met elkaar krijgen, kennismaken en een basis voor
een vertrouwensband leggen. Tijdens deze oefening ga je

1. Je maakt eerst duo’s in de klas.

op zoek naar overeenkomsten tussen jou en een andere

2. Alle stoelen en tafels gaan vervolgens aan de kant.

leerling in de klas. Dit kan van alles zijn, dezelfde soort

3. In de klas wordt een stoel in het midden van de ruimte gezet.

schoenen, dezelfde haarkleur, allebei een meisje of jongen,

4. Het eerste duo gaat beginnen: een van de leerlingen krijgt

dezelfde hobby enz.

		 een blinddoek.
5. De geblinddoekte leerling moet nu door de andere leerling

1. Alle stoelen en tafels moeten aan de kant.

		 naar de stoel in het midden worden gegidst.

2. Alle leerlingen nemen nu plaats in de ruimte.
3. Na het seintje van de leraar gaan zij stil door de ruimte
lopen.
4. Wanneer de leraar stop zegt, moet je naast iemand gaan
staan die een overeenkomst heeft.
5. De leraar vraagt nu een aantal koppels wat de
		 overeenkomst is.
6. De volgende rondes zoeken leerlingen weer iemand anders
		 om een koppel mee te vormen.
Zilveren weken 2019
© Stichting School & Veiligheid

Aan de slag
individueel of in een duo...

Zo doe je het:

DOEL:
Luistervaardigheden toetsen en versterken.

Of iemand actief naar je luistert, kun je merken. Dit zit in
een aantal gedragingen zoals manieren waarop iemand kijkt,

DUUR:

staat, gebaart, praat. Dat is aan te leren en te versterken. In

20 minuten (individueel) of 40 minuten (duo).

onderstaande tabel staan deze gedragingen.

VOORBEREIDING:

Bekijk nu dit fragment van de Anti Pest Club waarin presenta

0 minuten.

trice Anne-Mar Zwart met een klas praat waarin gepest wordt.

NODIG:
Pen + papier + post-its.
Voor het ontwikkelen van een vertrouwensband is goed
luisteren essentieel. Door te luisteren laat je je leerlingen
zien dat je ze serieus neemt. En zo blijf je met ze in contact.
In deze oefening focussen we op deze vaardigheid.
Luisteren is geen passieve houding. Wat betekent goed
luisteren en wat vraagt het?
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Wat zie je haar doen? Geef per houding aan hoe ze daarop scoort. Kijk ook wat haar gedragingen kenmerkt.

ACTIEF LUISTEREN, HOE DOE JE DAT? 							

Score (1= slecht tot 5 = uitstekend)

Open houding (bijv. ontspannen gezicht, ontspannen armen)				

1

2

3

4

5

Actief luisterend (bijv. knikken, bevestiging geven, samenvatten)				

1

2

3

4

5

Oprecht nieuwsgierig (bijv. ervaring/verhaal van leerling centraal, vragen stellen)		

1

2

3

4

5

Niet oordelend (spreekt niet in slachtoffer-dader, parkeert eigen mening/ervaring)

1

2

3

4

5

Authentiek (verwoordt eigen gevoelens en gedachtes vanuit ‘ik’) 				

1

2

3

4

5

Verkennend (gericht op samen zoeken, niet oplossingen aandragen)			

1

2

3

4

5

Ontspannen (rustig, kalm, gebruik van stiltes)						

1

2

3

4

5

Denk nu terug aan een situatie uit je eigen werk, waarin je een soortgelijk gesprek voerde. En geef jezelf een score voor
bovenstaande eigenschappen van luisteren. Hoe lukte het in jouw situatie? Waar kwam dat door?

Vraag nu aan een collega om elkaar scores te geven voor de gedragingen die in de tabel staan. Die scores noteer je in de laatste
kolom. Waarin verschillen jullie? Geef elkaar een top en een tip om weer verder te leren. Schrijf de gekregen top en tip op een
post-it (en plak die later in je schrift).
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Tips
- Een stilte laten vallen is ook een techniek. Je kunt het moment ook gebruiken om even te checken hoe je er zelf bij zit.
Wat zijn gedachtes, gevoelens op dit moment? Wat doet het met jou?

- Stel vragen die niet gericht zijn op goed of fout, maar verhelderingsvragen: gericht op onderzoek.
Zoals: Wat zie jij dan? Wat doet jou dit? Welk gevoel geeft dit?

- Gebruik verbindende zinnen: ‘Iedereen in deze klas vindt het volgens mij belangrijk dat…’ en vraag om bevestiging
van de groep. Klopt dat? Alle kinderen willen een klas waarin niet gepest of gediscrimineerd wordt. Waarin ze zich
niet alleen voelen.
- Laat OMA thuis: laat Oordelen, Meningen en Adviezen thuis. Dat zorgt voor een betere, oprechte nieuwsgierigheid.
Het houdt je bij de ervaring van de leerling(en). En neem ANNA mee: zorg dat je Altijd Navraagt en Nooit Aanneemt.
- Als een leerling emotioneel wordt, erken dit dan: ‘Ik zie dat het je raakt’. Kijk of hij of zij wil reageren of schakel
anders over naar iets anders. Kom er later altijd op terug. Door aandacht te besteden aan wat er gebeurd is,
geef je de leerling vertrouwen dat je ook begaan bent met de situatie.
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