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Welbevinden‐op‐School	koffer	
Pestpreventie	voor	het	lager	onderwijs	

Achtergrondinformatie	

 

Groepsplan gedrag : planmatig werken aan passend onderwijs / Van Overveld, Kees. ‐ 
Houten: Pica, 2012. ‐ 271 p. ‐ ISBN: 978‐90‐77671‐78‐8: 20,71 EUR  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.2 groe  

Dit praktische boek  is bedoeld voor  leraren en begeleiders  in het  lager onderwijs die 
gedragsproblemen  in de klas willen voorkomen. Groepsplan Gedrag  is een schriftelijk 
planningsmodel, waarin de  leraar  vastlegt hoe  zijn groep  zich ontwikkelt en  zich  zou 
moeten ontwikkelen. Hierbij wordt  in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoeften 
er zijn voor alle  leerlingen  (preventie 1), voor sommige  leerlingen die het risico  lopen 
zich  problematisch  te  ontwikkelen  (preventie  2)  en  voor  enkele  leerlingen  die  extra 
ondersteuning nodig hebben wegens risico op ernstig probleemgedrag (preventie 3). Er 
worden  interventies bedacht die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er  is  in het boek 

onder  andere  aandacht  voor  groepsvorming  en  groepsdynamiek,  sociaal‐emotioneel  leren  en 
handelingsgericht werken.  Er worden  interventiemethoden  besproken,  en  strategieën  voor  leraren  bij  o.a. 
omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.  

 

KlasseKids : verbindt leerlingen door groei, succes en plezier! / Donker‐van der 
Meer, Aukje; Tempert, Ben. ‐ Huizen: Pica, 2013. ‐ 130 p. ‐ ISBN: 978‐94‐91806‐03‐
2: 16,95 EUR  
Doelgroep: 5‐12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.2 klas  

KlasseKids  is  een  praktisch  handboek  dat  leerkrachten  in  het  lager  onderwijs 
handvatten biedt om op  een  speelse wijze  sociale  en  emotionele  vaardigheden 
aan te  leren en daarmee te komen tot een positieve sfeer  in de groep. Er wordt 
gewerkt vanuit een kader met duidelijke normen (KlasseKidsafspraken). Door het 
toepassen van de KlasseKidsAfspraken en oefeningen passend bij de groep, zet  je een geleidelijk en gestaag 
proces van positieve ondersteuning en/of verandering van gedrag  in gang. Aan het begin van elk hoofdstuk 
wordt  achtergrondinformatie  gegeven  over  verschillende  aspecten  van  positieve  groepsvorming.  Er  wordt 
onder  meer  ingegaan  op  de  verschillende  rollen  in  de  groep,  voor  jezelf  opkomen,  je  mening  geven, 
vertrouwen, pesten en vriendschap.  

 

Grip op de groep / van Engelen, René. ‐ Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2014. ‐ 156 p. 
‐ ISBN: 978‐90‐06‐95143‐1: 30,25 EUR  
Doelgroep: 5‐14 jaar  
URL: http://www.gripopdegroep.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 grip  

In dit boek wordt uitgebreid  ingegaan op het groepsproces  in een klas en hoe  je een 
positieve  leeromgeving  kunt  creëren  in het begin  van het  schooljaar.  In deze derde 
druk is het aantal oefeningen uitgebreid. Ook zijn er verwijzingen naar 'Bouwen aan je 
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groep', het boek dat aansluit bij 'Grip op de groep'. Daarnaast is er meer aandacht voor de rol van jongens en 
hoe je hier goed mee om kunt gaan binnen de dynamiek van de groep. Op de website bij het boek zijn diverse 
tools te vinden om je groep in beeld te brengen en zijn aanvullende oefeningen te vinden, o.a. op het gebied 
van bewegingsonderwijs.  

Bouwen aan je groep / van Engelen, René. ‐ Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2011. ‐ 
172 p. ‐ ISBN: 978‐90‐06‐95121‐9: 33,60 EUR  
Doelgroep: 5‐14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.2 bouw  

Leerkrachten  hebben  dagelijks  te  maken  met  groepsprocessen.  Bouwen  aan  je 
groep geeft antwoord op vragen als: Hoe ga ik om met een groep? Hoe bouw ik aan 
positieve, goed  functionerende groepen? Wat  is mijn  rol als  leerkracht? Hoe ga  ik 
om met vrijere situaties zoals bij bewegingsonderwijs en op de speelplaats? Wat doe 
ik met een slecht  functionerende groep? Bouwen aan  je groep  is gebaseerd op de 
onderwijspraktijk en bevat dan ook veel praktijkvoorbeelden en foto's. Het boek  is 
bedoeld  voor  (toekomstige)  leerkrachten  in  het  lager  en  secundair  onderwijs, 
interne begeleiders, gedragsspecialisten, onderwijsmanagers en beleidsmensen.  

 

Pestpreventie met Positive Behavior Support : leer kinderen en jongeren om 
pestgedrag uit te bannen / Horner, Rob; Scott, Ross; Stiller, Brianna. ‐ Huizen: Pica, 
2013. ‐ 44 p.: 7,25 EUR  
Doelgroep: 5‐14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 pest  

Deze  pestpreventie  sluit  aan  bij  de  interventies  op  het  primaire  niveau  van  de 
Positive Behavior  Support piramide dat  voor alle  leerlingen geldt. De handleiding 
beschrijft hoe aan  leerlingen kan aangeleerd worden hoe ze de aandacht van het 
pestgedrag  kunnen weghalen.  Daarbij wordt  een  driestappenreactie  aangeleerd, 
geoefend en bekrachtigd: het gebruik van een stopreactie, weglopen en praten met 
een  volwassene.  Aan  bod  komen  o.a.  omgaan  met  roddelen,  kwetsende 

opmerkingen en cyberpesten. Er is ook specifieke aandacht voor het toezichthouden buiten de klaslokalen. 

 

Werken aan een positieve sfeer in klas en school : didactische mogelijkheden van 
kring en forum / Bakkers, Erik. ‐ Leuven: CEGO, 2009. ‐ 84 p. ‐ (EE‐Cahier; 3). ‐ ISBN: 
978‐90‐78765‐03‐5: 16,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 werk  

Met de EE‐Cahiers wil men een relevante onderwijsthematiek hapbaar en concreet 
beschrijven met aandacht voor een beetje theorie, maar vooral met een richting en 
een houvast voor het dagelijkse handelen in de praktijk. De EE‐Cahiers richten zich 
voornamelijk op de  leeftijdsgroep van 6‐  tot 12‐  jarigen.  In dit Cahier krijgen we 
mogelijkheden om via kring en  forum op klas‐ én schoolniveau de sfeer te verbeteren. Het geeft didactische 
houvast voor leerkrachten die zoekende zijn.  
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Wij zijn een groep : versterk het groepsgevoel met verrassende opdrachten en 
spel / van Kordelaar, Nathalie; Zwaan, Mirjam. ‐ Amsterdam: SWP, 2011. ‐ boek 
(163 p.), bijlagen (70 p.). ‐ ISBN: 978‐90‐8850‐233‐0: 19,90 EUR  
Doelgroep: 9‐12 jaar  
URL: http://wijzijneengroep.swpbook.com/   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 wijz  

De  training Wij  zijn een groep heeft als doel het groepsgevoel van een klas  te 
versterken.  Kinderen  leren  met  gevarieerde  opdrachten,  spel  en  creativiteit 
elkaars goede eigenschappen en vaardigheden kennen. Hierdoor wordt een klas 
waarin gepest wordt, een die na een vakantie samengevoegd  is, of een die uit 

subgroepjes bestaat en kinderen buitensluit gestimuleerd om elkaar te helpen en om elkaar positieve feedback 
te geven. Ook afspraken leren maken, problemen samen oplossen, omgaan met pesten en grenzen aangeven 
zijn sociale vaardigheden die geoefend worden met als doel de sfeer in de klas te verbeteren. De training kan 
naast  of  tijdelijk  in  plaats  van  een  methode  voor  sociaal‐emotionele  ontwikkeling  worden  gebruikt  en  is 
bedoeld voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs. De bijlagen met werkbladen zijn te kopiëren, 
te downloaden en via het digibord klassikaal te introduceren.  

 

Educatief	materiaal	

 

E‐Motion 2 ‐ verhalendoos / [s.n.]. ‐ Schaffhausen: Schubi, 2014. ‐ handleiding, 75 
kaarten: 27,90 EUR  
Doelgroep: 3‐6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.6 e‐mo  

Gevoelens hebben een oorzaak en deze oorzaak begrijpen is een belangrijke basis om 
het denken en handelen van andere mensen te begrijpen. Met dit beeldmateriaal leren 
kinderen  de  verschillende  oorzaken  van  vijftien  gevoelens  kennen  en  begrijpen.  De 
kaarten  dienen  hierbij  als  aanleiding  voor  een  gesprek.  Er  zijn  15  emotiekaarten 
waarbij  telkens  vier  situatiekaarten  behoren.  De  complexiteit  van  de  afgebeelde 
situaties  varieert. Naast de  talige  competentie wordt ook de  sociaal‐emotionele  competentie  gestimuleerd. 
Geschikt voor kinderen van 3‐7 jaar, voor orthopedagogie, therapie en Nederlands als tweede taal.  

 

EigenWijsjes : ontdek je innerlijke kracht / Westerkamp, B.; van Beers, 
L. ‐ Duivendrecht: Dubbelzes, 2005. ‐ 52 coachingkaartjes. ‐ ISBN: 90‐
807593‐1‐7: 7,61 EUR  
Doelgroep: 5‐18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 eige  
Vindplaats Turnhout: T 07.01.469  

EigenWijsjes zijn een speelse aanzet tot een beter zelfbeeld, bewustzijn 
en  zelfvertrouwen.  Kinderen  die  van  jongs  af  aan  gewend  zijn  om 
positief te denken, leggen de basis voor een goed zelfbeeld voor de rest 
van hun  leven. EigenWijsjes helpen  ze daarin op weg. Het kaartje dat 

een kind trekt, is op dat moment het perfecte EigenWijsje voor hem of haar. Het helpt positief te denken, op 
een eigenwijze en  vernieuwende manier! Een pakje bevat 52  kaartjes met een  krachtige, positieve  zin met 
illustratie en 3 kaartjes met aanwijzingen voor gebruik.  
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Het EQ‐babbelspel : versterk spelenderwijs je emo‐zelfbeeld en je 
omgang met anderen / Baert n.v. ‐ Ternat: Baert, 2012. ‐ 
handleiding; spelbord (6 stukken); 1 dobbelsteen; 8 pionnen; 6 x 8 
beloningsringen; linnen zakje; 6 x 20 opdrachtkaarten: 59,00 EUR  
Doelgroep: 7‐12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 eqba  
Vindplaats Turnhout: T 07.01.521  

Met het EQ babbelspel worden kinderen vanaf 7 jaar spelenderwijs 
geconfronteerd  met  allerlei  verschillende  emoties  en  situaties. 
Gevoelens worden zo bespreekbaar, kinderen leren zichzelf en elkaar op een andere manier kennen. In het spel 
komen zowel persoonlijke als sociale vaardigheden aan bod. De vaardigheden zijn opgesplitst  in 6  rubrieken 
met elk hun eigen kleur: empathie/meevoelen,  communicatie, omgaan met  stress/zelfbeheersing,  zelfbeeld, 
omgaan met  emotie,  ik  en de  anderen.  Er  zijn 20 opdrachtkaarten per  rubriek. Op de  achterzijde  van  elke 
opdrachtkaart staat een niveauaanduiding. Één tekstballon is gemakkelijk, twee tekstballonnen is moeilijker.  

 

Ik denk me sterk / Valentijn, Mirelle. ‐ Barendrecht: Stichting Omgaan met 
Pesten, 2012. ‐ handleiding [14]p., 50 kaarten. ‐ ISBN: 978‐94‐6190‐480‐5: 
19,25 EUR  
Doelgroep: 7‐16 jaar  
URL: http://www.ikdenkmesterk.nl/   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 ikde  

Het  Ik‐denk‐me‐sterk  kaartspel  is  ontwikkeld  om  weerbaarheid  te 
verhogen  en  pesten  te  voorkomen.  Het  richt  zich  op  vier  thema's: 
weerbare  lichaamstaal,  opkomen  voor  jezelf  en  een  ander, 

zelfvertrouwen, omgaan met eigen en andermans grenzen. Het  spel bestaat uit 50 kaarten met aan de ene 
zijde een afbeelding en aan de andere zijde een helpende gedachte. Tijdens het spel  leren kinderen de eigen 
niet  helpende  gedachten  herkennen  en  omzetten  in  helpende  gedachten.  De  handleiding  bevat  een  korte 
beschrijving  van  verschillende  spelvormen.  Een  uitgebreide  beschrijving  van  de  spelvormen  en  aanvullende 
werk‐ en spelvormen kunt u downloaden als Ik denk me sterk EXTRA via de website bij het spel.  

 

Junior Coachkaarten : laat kinderen praten en hun talent ontwikkelen / 

Blaauw, Espérance. ‐ Nederland: Coachkaarten, 2012. ‐ waaier met 40 

kaarten in een doosje, werkvormen in mapje. ‐ ISBN: 978‐94‐90194‐00‐0: 

12,50 EUR  

Doelgroep: 5‐12 jaar  

URL: http://www.coachkaarten.nl   

Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 juni  

De Junior Coachkaarten zijn een hulpmiddel voor ouders, leerkrachten of begeleiders om met kinderen tussen 

6 en 12 jaar een gesprek op gang te brengen. De set bestaat uit 38 foto's met prikkelende vragen die kinderen 

helpen  verwoorden wat  ze voelen en denken. Ze worden meer bewust  van  zichzelf, van wat hen bijzonder 

maakt en ze krijgen ideeën om iets te ondernemen, hun talent te ontwikkelen.  
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Kikkerbecool : goede manieren ‐ omgaan met pesten en plagen ‐ sociale 
vaardigheden ‐ opkomen voor jezelf / Kooijman, Annie D.; Swenne, 
Marleen; Timp, Marieke. ‐ Wassenaar: De Coole Kikker, 2009. : 93,00 EUR 
Doelgroep: 7‐14 jaar  
URL: http://www.decoolekikker.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.8 kikk  
Vindplaats Turnhout: T 05.02.24  

Met het bordspel Kikkerbecool leren kinderen al spelend sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor 
zichzelf en omgaan met pesten en plagen. Het spel is een reis door zee op weg naar de coole kikker waarbij de 
kinderen onderweg vragen moeten beantwoorden en opdrachten uitvoeren. Met minimale instructie kunnen 2 
tot 6 kinderen het spel zelfstandig spelen. Het spel kan ook gespeeld worden met een hele klas, bijvoorbeeld 6 
groepjes van 5 kinderen. Het spel kan gespeeld worden door kinderen vanaf ongeveer 8 jaar maar ook oudere 
leerlingen  uit  de  eerste  graad  van  het  SO  vinden  het  erg  leuk  om  met  elkaar  te  discussiëren  over  de 
verschillende onderwerpen.  

 

De kracht van 8 bronnenboek : respectvol omgaan met jezelf en met elkaar / 
Stoute‐Boots, Margrete. ‐ Oudkarspel: Stichting De Kracht van 8, 2006. ‐ 243 p. + 
48 p. + aanvulling [14]p.: 88,80 + 16,80 euro  
Doelgroep: 3‐12 jaar  
URL: http://www.dekrachtvan8.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 krac  

De  Kracht  van  8  gaat  over  een manier  om waarden  en  normen  zichtbaar  te 
maken: zelfrespect, gevoel van eigenwaarde, verdraagzaamheid, samenwerking, 
respect voor de ander en liefde, zowel voor jezelf als voor de ander. In deze map staan 323 suggesties om aan 
die 8 thema's te werken. Het praktische middengedeelte is gerubriceerd per thema met een grote variatie aan 
verhalen  (met  kleurplaten),  gedichten,  sprookjes,  boeksuggesties,  puzzels,  teken‐  en  knutselmogelijkheden, 
groepsactiviteiten en allerlei spelvormen. Er zijn tevens 16 bijlagen verdieping over de 8 thema's. De map is te 
gebruiken  vanaf  4  jaar  in  alle  situaties  waar  kinderen  zijn;  thuis,  op  school,  in  de  naschoolse  opvang,  in 
therapiesituaties  of  in  clubverband.  Een  eerste  set  aanvullingen  (schooljaar  2007  ‐  2008) met  133  nieuwe 
ideeën  werd  toegevoegd.  Achteraan  in  de  map  vindt  u  de  aanvulling  'Sociale  krachten  op  maat'  voor 
bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.  

 

De Kracht van 8. Kaartspel / Rijsdijk, Steven Michiel; van Harten, Anne Mijke; 
Stoute, Margrete. ‐ Heerhugowaard: Zonnespel, 2007.  
Doelgroep: 3‐12 jaar  
URL: http://www.dekrachtvan8.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 krach  
Vindplaats Turnhout: T 07.01.271  

Het Kracht van 8 Kaartspel bestaat uit 42 kaarten met positieve uitspraken. Met 
het  kaartspel  kunnen  8  coöperatieve  gezelschapsspellen  gespeeld  worden. 
Bijvoorbeeld een vorm van memorie en een coöperatief kwartetspel, maar ook 

spellen waarbij kinderen elkaar complimentjes geven met behulp van de kaarten. In alle 8 spelvormen spelen 
de kinderen niet tégen, maar mét elkaar. Het spel is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en is dus voor alle 
8 groepen van de basisschool bruikbaar.  
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Mijn BV : basisvaardigheden : spelenderwijs sociale vaardigheden oefenen / Goed‐
Gezien.nl. ‐ [S.l.]: Goed‐Gezien.nl, [s.a.]. ‐ 36 kwartetkaarten, 1 kaart met spelregels: 15,00 
EUR  
Doelgroep: 9‐14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 mijn  

Met dit kwartetspel kunnen kinderen van 8 tot 14 jaar sociale vaardigheden oefenen. Elke 
keer  dat  een  speler  een  kaart  ontvangt, moet  hij/zij  de  opdracht  uitvoeren  of  de  vraag 
beantwoorden die op deze kaart  staat. De  thema's van de kwartetten zijn: kennismaken, 
complementen,  kritiek,  voor  jezelf opkomen, hulp  vragen,  jezelf presenteren,  luisteren, nee  zeggen,  samen 
spelen.  

 

Sociaal gedrag, elke dag! Sociaal‐emotioneel leren voor de onder‐, midden‐ en 
bovenbouw / van der Horst, Marte; Hopmans, Valeria. ‐ Houten: Pica, 2013. ‐ 361 p. 
‐ ISBN: 978‐90‐77671‐85‐6: 60,00 EUR  
Doelgroep: 5‐12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 soci  

Sociaal  gedrag,  elke  dag!  is  een  laagdrempelige  methode  die  klassikaal  en 
schoolbreed  kan  worden  ingezet  om  de  sociale  vaardigheden  van  kinderen  te 
vergroten en te oefenen. Er is veel aandacht voor de toepassing van het geleerde in 
de praktijk  van  alledag. De methode bestaat uit  vier programma's:  leren omgaan 
met emoties,  leren  samenspelen,  leren  samenwerken,  leren problemen oplossen. 

De  verschillende  vaardigheden worden  ingeoefend  in  een  bepaalde  volgorde. Omdat  er  in  kleine,  haalbare 
stapjes wordt toegewerkt naar het einddoel, kunnen de kinderen succeservaringen opdoen. Pictogrammen en 
positieve  bekrachtiging  spelen  ook  een  belangrijke  rol  om  het  gewenste  gedrag  te  stimuleren.  De  lessen 
hebben een duidelijke, herkenbare structuur en zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er 
worden  veel  registratieformulieren,  hulpkaartjes  en werkbladen  aangeboden waardoor  het  voorbereidende 
werk voor de leraar verlicht en de lessen verlevendigd worden. Alle werkbladen en extra bijlagen kunnen gratis 
gedownload worden op de downloadpagina van de uitgever.  

 

Team Toppers : kwaliteiten en talenten herkennen en gebruiken : het Belbin 
Teamrollenmodel voor kinderen en jongeren / Van De Coolwijk, Marion. ‐ 
Huizen: Pica, 2015. ‐ handleiding, spelbord, boek, 36 test‐ of kwartetkaarten, 
90 kleine kaartjes, 4 pionnen, 1 dobbelsteen: 110,00 EUR  
Doelgroep: 7‐18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 team  

Dit  spel  is  gebaseerd  op  de  Belbin  Teamrollen,  een  model  uit  de 
organisatiepsychologie.  In  verschillende  (spel)situaties  komen de  kwaliteiten en  valkuilen  van  iedereen naar 
boven. Door  te ervaren dat samenwerken  loont, komt er grip op het eigen kunnen en dat van anderen. Het 
erkennen en respecteren van onderlinge verschillen en het vervolgens benutten ervan, is de basis voor succes. 
Een  inleidend sprookje geeft beeldend  inzicht  in acht verschillende teamrollen en hun mogelijkheden. Bij het 
verhaal  zijn  er  verschillende  werkvormen.  Er  zijn  ook  werkvormen  om  de  betekenis  van  verschillende 
kwaliteiten duidelijk te maken. Het talentenspel is een groepsspel gericht op het toepassen en ervaren van de 
teamrollen en het geven van positieve, onderbouwde complimenten. Het materiaal is bestemd voor kinderen 
en jongeren, maar kan ook bij volwassenen ingezet worden, bijvoorbeeld in schoolteams. 
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Vlieg erin! : een educatief pakket over welbevinden voor de derde 
graad lager onderwijs / Boogaerts, Lore; De Kort, Leen; Moyson, Karen. ‐ 
Brussel: CM ‐ dienst gezondheidspromotie, 2014.: 35,00 EUR  
Doelgroep: 9‐12 jaar  
URL: http://www.cm.be/vliegerin   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 vlie  

Kinderen die zich 'goed in hun vel voelen' presteren niet alleen beter op school. Ze zijn ook psychisch gezonder 
en kunnen door een hogere veerkracht ook beter omgaan met tegenslagen. Het educatief pakket  'Vlieg erin!' 
levert concrete  leeractiviteiten, achtergrondinfo en tips om enerzijds de sociaal‐emotionele ontwikkeling van 
leerlingen  te  versterken  en  anderzijds  een positief  klasklimaat  te  stimuleren.  'Vlieg  erin!'  richt  zich naar de 
derde graad lager onderwijs. De leraar volgt met de klas een parcours doorheen een pretpark (als beeld voor 
de 'rollercoaster of life'). Langs vier roetsjbanen krijgen leerlingen aan de hand van oefeningen en opdrachten 
bouwstenen voor meer zelfinzicht, veerkracht en welbevinden. Het pakket sluit aan bij de eindtermen van het 
lager  onderwijs  voor  verschillende  leergebieden  en  voor  de  leergebiedoverschrijdende  eindtermen  sociale 
vaardigheden. Op de CM website  kan  je de werkbladen ook downloaden  en  vind  je hulpmiddelen  voor de 
berekening van de graad van welbevinden in de klas.  

 

Welles! Nietes! Kaartspel sociale talenten voor groep 1 tot en met groep 4 / 
Venneman, Jacqueline. ‐ Amersfoort: Kwintessens Uitgevers, 2010. ‐ 80 
spelkaarten, [4]p. handleiding. ‐ ISBN: 978‐90‐5788‐280‐7 
Doelgroep: 3‐8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 well  
Vindplaats Turnhout: T 07.01.477  

Welles!  Nietes!  is  een  kaartspel  dat  beoogt  de  sociaal‐emotionele 
ontwikkeling  van  kinderen  te  bevorderen.  Kinderen  leren  op  een  speelse 
manier  sociaal  gedrag  herkennen,  benoemen  en  toe  te  passen  in  dagelijkse  situaties.  De  situaties  op  de 
speelkaarten zijn ontleend aan de acht gedragscategorieën uit de methode Kinderen en... hun sociale talenten: 
ervaringen delen,  aardig doen,  samen  spelen en werken, een  taak uitvoeren,  jezelf presenteren, een  keuze 
maken,  opkomen  voor  jezelf,  omgaan met  ruzie.  Het  spel  kan  klassikaal  of  zelfstandig,  in  kleine  groepjes, 
gespeeld worden. Op de achterkant van de kaarten staan opdrachten die de leraar met de klas kan uitvoeren.  

Extra	ondersteuningsmateriaal	(zie	ook	cd‐rom)	

 

Goed gedaan ‐ set van 10 stickers 
Beloningsstickers om uit te delen 

Dit‐ben‐ik‐boekje 
Jongere leerlingen kunnen zichzelf voorstellen aan de hand van dit werkboekje. 

Klassenpaspoort  
Speelse werkvorm om elkaar aan het begin van het schooljaar goed te leren kennen. Gebaseerd op het 
vriendenboekje. Uitleg voor de leerkracht en werkblad voor leerlingen. 

Kanjer van de dag  
Spelvorm waarbij door middel van het geven van complimenten de Kanjer van de dag ontmaskerd moet 
worden. Uitleg voor de leerkracht en verzamelbladen voor de leerlingen. 
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Complimentenkaart  
Leerlingen kunnen iets positiefs opschrijven voor een ander en dit bericht persoonlijk afgeven. Uitleg voor de 
leerkracht en kopieerblad met complimentenkaartjes. 

Stappenplan 'Samen opgelost'  
De te volgen stappen om samen een conflict op te lossen overzichtelijk in kaart gebracht. 

Lawaaimeter 
Kan ingezet worden om aan te geven hoe hoog het geluidsniveau in de groep is en om aan te geven of er mag 
gepraat worden of hoe hard er mag gepraat worden. Ook individueel te gebruiken. Instructie voor de 
leerkracht en kopieerblad (zw‐wit) + printblad. 

Goede voornemens 
Individueel of groepsgewijs in te vullen sjabloon. Welke goede voornemens heeft de klasgroep voor het nieuwe 
schooljaar? 

 

 

 


