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Tips over hoe we elkaar benaderen en toespreken! 

Waarmee moeten we rekening houden? 

Verbaal en non verbaal! 

 
A. De leerlingen. 

 

 Zorg voor een regelmatig gestructureerd lesverloop. 

 Maak consequente afspraken. 

 Zorg voor een rustgevende omgeving 

 Vertel steeds waarom kinderen die opdracht moeten doen. 

 Hou de instructie kort. 

 Laat kinderen zelf handelen/nadenken over een probleem. 

 Onderbreek de kinderen niet als ze met hun werk bezig zijn. 

 Waardeer niet alleen met woorden maar ook met gebaren of een 

schouderklopje. 

 Probeer complimenten te geven die in verhouding staan met de prestatie 

en probeer te weten te komen wie voor welke complimenten gevoelig is. 

 Zeg waarom je iets goed vindt. 

 Blijf kinderen motiveren om door te gaan. 

 Geef ze verantwoordelijkheid. 

 Leer de kinderen om achteraf te bekijken hoe een activiteit verliep. 

EVALUATIE-ZELFREFLECTIE! 

 Vergeet niet: Jij bent de leerkracht, ‘de baas’ als het 

erop aankomt!! 
 

 

 

Denk eraan! 

 

 Straal enthousiasme uit! 

 Leer naar de kinderen ‘luisteren’. 

 Een tussendoortje geeft energie. 

 Zorg voor een lachhoek/een lachmoment. 

 Creatieve werkvormen zorgen ervoor dat dingen minder saai worden. 
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B. De leerkrachten onder elkaar! 

 

 Probeer steeds positief, rustig en vriendelijk iets te vragen. 

 Benader iemand zoals je zelf graag benaderd/toegesproken wordt. 

 Let op gevoeligheden bij de ander! (voor zover dit mogelijk is!) 

 Leg uit waarom je iets bepaalds vraagt/wil. 

 Probeer steeds neutraliteit uit te stralen (verbaal en non-verbaal!) 

 Zeg het als je iets dwars zit (op een rustige manier). 

 Laat de ander toe te reageren op een eveneens rustige manier (desnoods 

een tijdje later!) 

 Zeg het als je je niet goed in je vel voelt! 

 Wees empathisch, wie staat er tegenover je … 

 Hou rekening met anderen zonder jezelf te verloochenen. 

 Wees flexibel en sta andere benaderingswijzen toe (weliswaar kritisch 

bekijken!) 

 Probeer te zien (lees tussen de lijnen!) wie hulp nodig heeft; waar je kan 

inspringen als de nood het hoogst is? 

 Aanvaard hulp! 

 

 

C. De ouders 

 

 Wij laten ouders mee nadenken over accenten in de school. 

 We organiseren  allerlei activiteiten. 

 We organiseren  informatieavonden of cursussen. 

 Creëren van gelegenheden om elkaar te ontmoeten. 

 Coördineren van activiteiten waarbij ouders betrokken zijn. 

 Betrekken en informeren van alle ouders. 

 Oudercontacten en huisbezoeken.  

 We zijn steeds eerlijk t.o.v. de ouders. 

 Ouders hebben tijd nodig, zadel ze niet op met schuldgevoelens. 

 Samenwerking op basis van gelijkheid. 

 Duidelijke afspraken voorkomen problemen. 

 Het is een blijvende uitdaging en opdracht om volwaardige partners te 

zijn. 

 De meerwaarde van de ouders moet voelbaar zijn, ze moeten voelen dat ze 

erbij horen! 
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