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Werken aan welbevinden in de klas en op school 

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.  
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Levenslessen van meester Kanamori : als een kind niet gelukkig 
is, is niemand gelukkig / Kanamori, Toshiro. - Driebergen: HetKind, 
2012. - 143 p. - ISBN: 978-90-819493-0-9: 15,00 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: http://goo.gl/boFIvq   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.2 leve  

Dit boek is geschreven door de Japanse leraar Toshira Kanamori en 
verscheen naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland. Het boek 
biedt een kijkje achter de schermen van zijn lespraktijk en beschrijft 
een context en een achtergrond van waaruit hij zijn levenslessen 

geeft. Kanamori toont dat volledige wederkerigheid tussen leraar en leerling zich ontwikkelt 
door elke dag respectvol met elkaar om te gaan. Hij hanteert ook het principe 'recht van 
spreken': je spreekt over het hier en nu én over je eigen ervaringen. Door kinderen ten diepste 
te respecteren, wordt er ruimte gemaakt voor de autonomie die nodig is voor persoonlijke 
ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt ook de mogelijkheid geschapen voor een diepgaande 
verbondenheid. Het boek laat nadenken over de rol van het onderwijs en reikt tal van tools 
aan om te zorgen voor een veilig klasklimaat. Kanamori werd wereldwijd populair door de 
documentaire 'Children, full of life'. Deze kan geheel of in delen bekeken worden op 
YouTube.  

 

Bouwen aan klasklimaat. Onmisbare ingrediënten voor de 
opbouw van een optimaal leef- en werkklimaat in de groep 
/ Kagan, Miguel; Kagan, Laurie; Kagan, Spencer; et al. - 
Vlissingen: Bazalt, 2006. - 142 p. - ISBN: 90-74333-09-0: 
70,48 euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.3 bouw  

Bouwen aan Klasklimaat is een aanpak waarmee u 
systematisch omstandigheden kunt creëren waarin leerlingen 
goed en prettig samenwerken. Het doel is een klas te bouwen 
waarin elke leerling de verschillen tussen de leerlingen waardeert. Het uitgangspunt van deze 
aanpak is het gebruik van Klasbouwers. Klasbouwers zijn didactische werkvormen die niet 
over de leerstof gaan en specifiek zijn ontworpen om leerlingen sterker bij de klas te 
betrekken. Ze verhogen de wil tot samenwerken, verminderen onderlinge spanningen en 
maken van de klas een hechte groep. In zijn oorspronkelijke opzet waren Klasbouwers één 
van de bouwstenen van Coöperatief Leren. Ze zijn eveneens een onmisbaar onderdeel 
geworden van de toepassing van Meervoudige Intelligentie op school. Klasbouwers kunnen 
echter ook prima los van deze onderwijsmethoden worden gebruikt. Bouwen aan Klasklimaat 
is een echt praktijkboek. Het staat vol gestructureerde activiteiten, die iedere leraar eenvoudig 
in de praktijk kan brengen. Ze zijn te gebruiken met leerlingen van alle leeftijden.  

 

 

 

http://goo.gl/boFIvq
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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 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.  

 

De veilige klas : inspireren en leren / Borjans, Harald; 
Hart, Sura; Kindle Hodson, Victoria. - Roermond: Stichting 
Daimoon, 2011. - 144 p. - ISBN: 978-90-816745-1-5 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 veil  

Dit boek voorziet leerkrachten van praktische 
gereedschappen die hen ondersteunen bij het vitaliseren van 
het leren en het creëren van oprechte betrokkenheid in hun 
klas. De auteurs maakten gebruik van de basisfilosofie van 
Geweldloze Communicatie en pasten de taal aan zodat 
leerkrachten deze in hun communicatie met leerlingen en jongeren direct kunnen gebruiken. 
Het eerste deel van het boek laat zien hoe relaties een invloed hebben op het lesgeven en leren 
en vestigt de aandacht op vier vitale relaties in de klas: de leerkracht met zichzelf, de 
leerkracht en de leerling, de leerlingen onderling en de leerling met het leerproces. Het tweede 
deel biedt een praktische handleiding. Vier voorbeelddialogen laten de kracht van taal zien bij 
gesprekken in de klas of op school. Een grote variëteit aan oefeningen en spellen bieden hulp 
voor het stimuleren van vaardigheden waarmee je deze taal kan leren spreken.  

 

Maak het verschil op de speelplaats : inspiratie voor positieve 
interactie tijdens de pauze / De Cock, Dirk; Laget, Rachel; 
Goovaerts, Niels. - Brussel: Kruispunt Migratie-Integratie vzw, 2014. 
- 27 p. 
URL: http://www.verschilopdespeelplaats.be   
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.2 maak  

Deze brochure biedt informatie en tips om constructief om te gaan 
met de pauzes in secundaire scholen. Diversiteit op de Vlaamse 
speelplaatsen is een realiteit die uitdagingen met zich meebrengt. Hoe 
zorgen scholen dat intercultureel samenleven op de speelplaats 

positief verloopt? Wat op de speelplaats gebeurt, heeft impact op jongeren: ervaringen tijdens 

http://www.gripopdegroep.nl/
http://www.verschilopdespeelplaats.be/
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de pauze bepalen mee hoe jongeren hun identiteit ontwikkelen. De brochure beschrijft welke 
hefbomen scholen hebben om het samenleven tijdens de pauze zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Daarna worden negen voorstellen geformuleerd waarmee scholen het samenleven 
op de speelplaats positief kunnen beïnvloeden. Bij de brochure hoort ook een website met 
extra uitleg bij de negen voorstellen, inspirerende praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie, 
materiaal voor ondersteuners van scholen en een literatuurlijst.  

 

Ontwikkeling in de groep : groepsdynamica bij kinderen en 
jongeren / Luitjes, M.; De Zeeuw-Jans, I. - Bussum: Coutinho, 
2011. - 400 p. - ISBN: 978-90-469-0249-3: 39,50 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 ontw  

De groep waarin kinderen en jongeren zich bevinden, heeft een 
sterke invloed op hun ontwikkeling. Omgekeerd bepalen kinderen 
en jongeren met hun eigen ontwikkeling de dynamica binnen de 
groep. Professionals die deze groepen begeleiden, kunnen 
groepsdynamische processen bijsturen en zo bijdragen aan een 
goede ontwikkeling van elk kind. Dit boek geeft een compleet 
overzicht van de groepsontwikkeling bij kinderen en jongeren. Elk hoofdstuk beschrijft een 
fase van groepsontwikkeling en telkens wordt daaraan de individuele ontwikkeling van het 
kind of de jongere gekoppeld. Bij elke fase wordt informatie gegeven over het begeleiden van 
de groep en worden suggesties gedaan voor spelvormen. Er is onder andere specifieke 
aandacht aan culturele diversiteit, problematiek rond hangjongeren, pesten en virtuele 
groepen.  

 

Leermiddelen sociaal–emotioneel welbevinden  

Algemeen lesmateriaal - methodieken 

 

Groei mee met Cas en Lisa : relationele en 
communicatieve vaardigheden bij kleuters - 1e 
kleuterklas / Kerremans, Julie; Pottie, Marjolein. - 
Averbode: Altiora, 2015. - map (veelv. gepag.), prentenboek 
(29 p.), 22 praatplaten. - ISBN: 978-90-317-3963-9: 55,00 
EUR (handleiding); 19,95 EUR (prentenboek); 59,00 EUR 
(praatplaten)  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 groe  

'Groei mee met Cas en Lisa' helpt kleuters te groeien in hun communicatievaardigheden, hun 
zelfvertrouwen en hun empathisch vermogen. Een persoonlijke map, die de kleuters 
gaandeweg aanleggen, stimuleert de samenwerking met de ouders. Het is een kant-en-klaar 
pakket met mogelijkheid tot veel eigen inbreng. De methode bestaat uit tien maandthema's die 
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in willekeurige volgorde kunnen aangebracht worden. Voor elke kleuterklas is er een 
handleiding met activiteiten, een prentenboek, praatplaten, een set handpoppen en een 
speldoos.  

Groei mee met Cas en Lisa : relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters - 
2e kleuterklas / Kerremans, Julie; Pottie, Marjolein. - Averbode: Altiora, 2015.  

Groei mee met Cas en Lisa : relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters - 
3e kleuterklas / Kerremans, Julie; Pottie, Marjolein. - Averbode: Altiora, 2015.  

 

EmotieManagement voor Kids. Groepsgericht voor groep 1-8 
individueelgericht vanaf 10 jaar / Koppejan, Judith; Kwast, Marja. 
- Middelburg: Bazalt, 2009. - 198 p., met: cd-rom. - ISBN: 978-90-
74233-82-8: 78,21 euro  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.6 emot  
Vindplaats Turnhout: T 07.01.451  

Opgroeien tot een emotioneel evenwichtige persoonlijkheid is een 
levenslang proces. Scholen hebben steeds vaker te maken met 
kinderen die emotioneel in de knel komen te zitten en het aantal 
kinderen met emotionele problematiek in de jeugdhulpverlening neemt sterk toe. 
Emotiemanagement voor Kids biedt leraren en hulpverleners handvatten om kinderen op een 
goede manier te ondersteunen in deze ontwikkeling en kent een degelijke theoretische basis. 
Het is een krachtig instrument om kinderen te leren omgaan met hun emoties. Deel 1 biedt 
spelen en activiteiten die kunnen ingezet worden vanaf kleuteronderwijs tot in het 6de 
leerjaar. Deel 2 is meer individueel gericht en biedt een curatieve aanpak voor kinderen vanaf 
10 jaar met emotionele problemen zoals faalangst, verlegenheid, jaloezie, verdriet, ruzie, 
gebrekkig zelfvertrouwen en gevoeligheid. Deel 3 kan ingezet worden voor kinderen met een 
negatief zelfbeeld. De werkbladen staan apart op een cd-rom.  

 

Ben Correct helpt... bij een aangename sfeer op school! / 
Vermeulen, Moniek; Geyskens, Emy; Pollet, Frank. - Sint-Niklaas: 
EFD, 2013. - 152 p. - ISBN: 978-94-90448-65-3: 39,50 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 benc  

Ben Correct geeft leerlingen tips rond sociale vaardigheden. Deze 
map bevat les- en kopieermateriaal bij de 16 thema's op de posters 
van Ben Correct. Hiermee kan samen met de leerlingen gewerkt 
worden aan (on)beleefdheid, assertiviteit, orde en netheid, 

kennismaken, omgaan met kritiek, argumenteren en discussiëren, respect en dankbaarheid, 
pesten, omgaan met gevoelens en sociale media. De posters en lessen zijn geschreven voor 
leerlingen van 8 tot 12 jaar. In de thema's staat de werkvorm 'denken - delen - doen' centraal. 
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Tijdens de thema's wisselen de leerlingen ervaringen en goede voorbeelden uit. Daarnaast is 
er altijd een (creatieve) verwerkingsactiviteit, zoals een knutselopdracht of een rollenspel. 

 

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.  

 

Onze klas, ons team : bouwen aan een positieve groep : lessenpakket sociale 
vaardigheden om pesten preventief en oplossingsgericht aan te pakken – zes mappen 
voor 1e t/m 6e leerjaar / Smeyers, Anouk; Ockerman, Els; Vosters, Chris. - Kalmthout: 
Abimo, 2015.: 49,50 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 onze  

'Onze klas, ons team' biedt concrete activiteiten om een positieve groepsvorming te 
stimuleren. Gedurende het schooljaar oefenen de leerlingen sociale vaardigheden zoals 
samenwerken, respect voor elkaar, gevoelens herkennen en ermee omgaan, leren omgaan met 
verschillen, effectief communiceren, conflicten en pestsituaties oplossen... Het pakket bestaat 
voor elk leerjaar uit 9 thema's met voor iedere maand een breed inzetbare les bestaande uit 
meerdere activiteiten. Binnen elk thema wordt ingezoomd op specifieke vaardigheden. De 
kinderen worden hierbij begeleid door Kiko en Flo, de sfeermaatjes van de klas. Deze figuren 
groeien jaar na jaar mee met de kinderen. De nodige verhalen, tekeningen en materialen op 
kopieerbladen zijn bijgevoegd na elk thema.  

 

 

 

 

http://www.dekrachtvan8.nl/
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Op zoek naar de kleine giraf : geweldloos communiceren voor en 
met kinderen / Stichting De Kleine Giraf. - Enschede: Stichting De 
Kleine Giraf, 2014. - 48 p.: 9,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 opzo  

Dit boekje is bedoeld voor kinderen (8-10 jaar) en volwassenen die - in 
welke vorm dan ook - samen met kinderen willen werken aan 
Geweldloos Communiceren. De verhalen en bijbehorende oefeningen 
nodigen uit om spelenderwijs kennis te maken met Geweldloos 
Communiceren. Kinderen kunnen de verhalen zelfstandig of met 

elkaar lezen en zo ook de oefeningen doen. Er kan klassikaal of individueel mee gewerkt 
worden, op school of thuis. Ze kunnen aanvullend gebruikt worden bij bestaande programma's 
die aandacht schenken aan communicatie, weerbaarheid en burgerschapsvorming.  

 

Toeka 2 : samen werken aan een warm en sterk 
schoolklimaat / Bleukx, Geertje; Habils, Kristl; Van den Brande, 
Leen. - Mechelen: Leefsleutels vzw, 2008. : 139,95 EUR 
(volledig pakket)  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 toek  

In het herwerkte Toeka-programma leeft de gelijknamige rode 
vogel nog steeds voort. De vrolijke Toeka laat kinderen van de 
eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar stilstaan bij hun 
denken, hun voelen en hun gedrag. Het Toeka-programma wil de 
sfeer, de veiligheid en het vertrouwen in elke klas positief ondersteunen opdat kinderen zich 
op sociaal emotioneel vlak optimaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan doelen als 
zich goed voelen, zichzelf durven zijn, je mening durven uiten, elkaar helpen, respect hebben 
voor elkaar, enz... Daartoe worden speelse activiteiten en verhalen aangeboden waarbij 
ervaren en reflecteren centraal staan. In elke graad wordt rond dezelfde basisthema's gewerkt 
en bij elk thema hoort een klasoverschrijdend start- en slotmoment. Het herwerkte pakket is 
uitgebreider dan het vorige: er wordt meer gebruik gemaakt van verhalen en in de derde graad 
duikt er een mysterieuze nieuwkomer op. De begeleidersmap voor de leerkracht bevat een 
concreet stappenplan om met Toeka 2 aan de slag te gaan. Er zijn uitgewerkte basislessen 
voor elk leerjaar, bijhorende werkbladen en aanvullende ideeën.  

 

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. 

http://www.cm.be/vliegerin
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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.  

 

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.  

 

Teamspirit. Activiteiten / Kagan, Laura; Kagan, Miguel; Kagan, Spencer; 
et al. - Vlissingen: Bazalt, 2005. - 66 p. - ISBN: 90-74233-47-3: 30,21 euro  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 team  

De activiteiten in dit boek hebben als doel de verschillende leerlingen aan 
elkaar te hechten, doordat leerlingen persoonlijk contact met elkaar krijgen. 
De activiteiten maken het mogelijk om negatieve sociale interacties in uw 
groep om te buigen naar positieve. Teamspirit bevat zes activiteiten voor 
grote groepen en zes voor kleine groepen. Bij iedere activiteit hoort een 
korte beschrijving en een handleiding voor de docent. Variaties worden ook 
aangegeven. In de aangebrachte ideeën over inhoudelijke invulling van de 
activiteit, wordt een onderscheid gemaakt tussen leerstofgebonden en niet-

leerstofgebonden onderwerpen. Teamspirit is gebaseerd op één van de bouwstenen van 
Coöperatief leren.  

http://wijzijneengroep.swpbook.com/
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Hulpmiddelen – spelmateriaal 

 

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.  

 

Goedgevoel verhalen van kleine Victor / Habils, 
Kristl; Glorieux, Els. - Antwerpen: Garant, 2013. - 54 
p. - ISBN: 978-90-441-3064-5: 35,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.6 goed  
Vindplaats Turnhout: T 07.01.487  

De vier verhalen in dit voorlees- en kijkboek zijn 
geschreven voor kinderen van 4 tot 8 jaar. In elk 

verhaaltje ontdekt Kleine Victor een bepaald gevoel. Victor benoemt zijn gevoelens met 
kleuren. Als hij leuke dingen beleeft, voelt hij zich groen. Als hij het moeilijk heeft, voelt hij 
zich rood. Aan de hand van de verhaaltjes van Kleine Victor, kan je kinderen inspireren en 
motiveren om hun leuke en minder leuke gevoelens te tonen en te benoemen. Op die manier 
ontwikkelen ze een sterkere geestelijke gezondheid en is de kans kleiner dat ze later gaan 
pesten of er slachtoffer van worden. Bij het voorlezen wordt het boek open gevouwen en zo 
geplaatst dat de voorlezer de tekst kan zien terwijl de kinderen naar de grote tekeningen 
kijken. Achteraan in het boek vind je knutseltips en doe-ideetjes waarmee de thema's die aan 
bod komen op een creatieve manier worden uitgediept.  
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Bekijk het maar! met Suus & Luuk : emotiekaarten / 
[s.n.]. - Dronten: Idealogo, 2015. - handleiding, 2 
instructiekaarten, 1 kaart spelsuggesties, 32 kaarten met 
emoties/gevoelens en gedrag: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
URL: http://idealogo.nl/bekijkhetmaar/   
Vindplaats Antwerpen: or 3.1.7 beki  

 
Het materiaal van Suus & Luuk is ontwikkeld door 
logopedisten waarbij spelenderwijs een beroep wordt 
gedaan op luisteren, praten, denken en doen met als doel de spraak- en taalontwikkeling te 
stimuleren. 'Bekijk het maar! met Suus & Luuk' is zowel inzetbaar voor taalstimulering, als 
voor gesprekken over emoties/gevoelens en gedrag. De afbeeldingen zijn geschikt voor 
kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 3-3½ tot ongeveer 10 jaar. De 
verdiepingsvragen en spelsuggesties zijn vooral gericht op kinderen met een 
ontwikkelingsleeftijd van 4 à 5 jaar en ouder. Op de website van Idealogo kan je richtlijnen 
voor taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling downloaden.  

 

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.  

 

De Emoscoop : gevoelens in het spel / Laevers, Ferre; Moons, 
Julia ; Maes, Joos. - Leuven: CEGO, 2012. - ISBN: 978-90-74798-
04-4: 135,00 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.6 emos  
Vindplaats Turnhout: T 07.01.394  

De Emoscoop is een educatieve set die de nodige prikkels aanreikt 
om boeiend bezig te zijn rond gevoelens met kinderen van 5 t/m 

http://idealogo.nl/bekijkhetmaar/
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13 jaar. Tegelijk vormen de Emoscoop-activiteiten het vertrekpunt voor een waaier van 
werkvormen waarlangs het verkennen van gevoelens deel kan worden van de hele 
leeromgeving. De activiteiten kunnen ook deels in het hoeken- en contractwerk geïntegreerd 
worden. De Emoscoop heeft de volgende doelstellingen: kinderen een kader aanbieden om 
gevoelens van zichzelf en anderen waar te nemen, te herkennen en te benoemen; kinderen 
inzicht te laten verwerven in de relatie tussen gevoelens en de omstandigheden waardoor ze 
worden uitgelokt; kinderen leren omgaan met hun gevoelens en ze op adequate wijze tot 
expressie brengen; kinderen versterken in hun vermogen om op een meer effectieve manier 
met anderen om te gaan; een positief groepsklimaat scheppen door communicatie over 
gevoelens en relaties te stimuleren. De activiteiten kunnen op een flexibele manier ingezet 
worden.  

 

Ik ben een topper : kaartspel / Kaijer, Mirjam; Steenbergen, 
Kristel. - Alkmaar: Puur (imprint Kluitman), [s.a.]. - 2 kaarten 
met speluitleg, 50 spelkaarten in een doosje. - ISBN: 978-90-
206-3816-5: 9,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.6 ikbe  

Dit kaartspel helpt kinderen omgaan met verschillende 
emoties. De tien toppers op de kaarten zijn stevige bergen die elk een kwaliteit symboliseren. 
De toppers kennen tien geheimen die kinderen kunnen helpen om zich weer een topper te 
voelen, een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Geschikt voor kinderen vanaf negen jaar.  

 

Mijn wolf en ik / Hagenaar, Edith. - Enschede: Palaysia 
Productions, 2011. - luister- en meditatiecd (ca. 50 min.), e-book 
([8]p.): 9,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: http://www.posyworld.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.6 mijn  

De luister- en meditatie-cd Mijn wolf en ik is bedoeld om 
kinderen vanaf zes jaar meer weerbaar te maken door hun gevoel van eigenwaarde te 
versterken, hun zelfvertrouwen te vergroten en hen te leren omgaan met anderen op een 
positieve manier. De eerste track bevat het verhaal van de drie biggetjes met een aangepast 
einde. Hiermee wil men kinderen duidelijk maken dat wanneer ze zichzelf afsluiten voor 
angstige dingen, hun vrijheid en mogelijkheden worden beknot. Verder bevat de cd 
oefeningen rond gevoelens en gedrag, 'Posiwords' of affirmaties en een meditatie. Mijn wolf 
en ik kan gebruikt worden om te werken rond pesten en gepest worden en om positief denken 
te stimuleren. Het e-book bij de cd kan u downloaden op de website www.posyworld.nl.  

 

 

 

http://www.posyworld.nl/


Werken aan welbevinden op school 
Selectie docAtlas 
15/01/2016  13 

Elke dag een emmertje vol : van positieve aandacht word je 
gelukkig! / Baard, Monique. - Huizen: Pica, 2013. - 105 p. - ISBN: 
978-9491806063: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://www.uitgeverijpica.nl   
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 elke  

Het verhaal van het emmertje is een metafoor uit de positieve 
psychologie. Als kinderen dagelijks positieve aandacht geven en ontvangen, vult dat hun 
eigen onzichtbare emmertje en dat van anderen en voelen ze zich fijn. Dit lees-, leer- en 
doeboek laat kinderen in de basisschoolleeftijd ontdekken hoe 'het onzichtbare emmertje' 
werkt en helpt hen om zelf goede 'emmertjesvullers' te worden. Opvoeders kunnen het boek 
gebruiken om kinderen te begeleiden in het vergroten van hun sociale vaardigheid. Het boek 
is ook een aanvulling op lessen persoonlijkheidsontwikkeling. Bij het boek horen gratis online 
lesideeën.  

 

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 ben STEENgoed : een spel om je zelfvertrouwen te 
vergroten [bordspel] / Tjassens-Stapel, Hennie; Klaassen, 
Roger. - Amersfoort: Kwintessens, 2011. - handleiding, 
spelbord, 4 pionnen, 2 dobbelstenen, 30 'goudklompjes', 40 
groene kaarten, 40 rode kaarten, 40 gele kaarten. - ISBN: 
978-90-5788-326-2: 39,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 ikbe  

Het doel van dit bordspel is kinderen op een speelse manier te laten ontdekken hoe ze hun 
zelfvertrouwen kunnen vergroten. Met het spel kunnen kinderen onjuiste, (faal)angstige 
gedachten ombuigen naar vervangende gedachten waarbij ze zich wel prettig voelen en die 

http://www.uitgeverijpica.nl/
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hen verder helpen. Tijdens het spel voeren kinderen opdrachten uit en bedenken ze positieve 
oplossingen voor gestelde situaties. Het spel is zeer geschikt ter bevordering van cognitieve, 
sociale en motorische vaardigheden.  

 

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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ikdenkmesterk.nl/
http://www.dekrachtvan8.nl/
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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.  

 

Schatgravers : een avontuurlijk kaartspel dat verbindt, 
inspireert en raakt / Welten, Greetje; van de Rijzen, Matty. - 
Hilversum: Koppenhol Uitgeverij, 2015. - ISBN: 978-90-8508-
204-0: 39,00 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: or 3.2.7 scha  

Deze kaartenset is een hulpmiddel om spelenderwijs waardevolle 
eigenschappen (schatten) van zichzelf en de anderen te leren 

herkennen. De schatten stimuleren het zelfvertrouwen en vergroten het zelfinzicht. Het 
ontdekken van deze schatten wordt afgewisseld met speelse opdrachten (karweitjes). De 
karweitjes zijn onderverdeeld in verschillende thema's zoals aandacht geven aan kleine 
bijzondere dingen, wensen en mooie dromen uiten, stilstaan en bezinnen, de kracht van de 
verbeelding voelen... Deelnemers moeten kunnen lezen en de beschreven kwaliteiten 
begrijpen. Schatkaartjes met 1 sleutel zijn geschikt voor kinderen tot 9 jaar. Kaartjes met 2 
sleutels worden over het algemeen ook door oudere kinderen begrepen.  
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