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Werkvorm: De lijn 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel: zaken chronologisch ordenen. 

 

2. Geschikt voor:  

- het activeren van voorkennis of het memoriseren van de inhouden van een vorige les 

           - het vormen van een mening over een onderwerp uit de les 

           - het inoefenen/toepassen van aangeleerde vaardigheden 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- Gelijke deelname: elke leerling komt aan de beurt doordat iedereen evenveel kaarten krijgt 

  die beschreven en geplaatst moeten worden. 

- Individuele aanspreekbaarheid: iedere leerling is verantwoordelijk voor het geven van een 

  uitgebreide beschrijving en in volgorde leggen van de kaarten. 

- Positieve wederzijdse afhankelijkheid: lln. worden sterk van elkaar afhankelijk omdat ze 

  elkaars kaarten niet kunnen zien. 

- Simultane actie: alle lln. zijn op hetzelfde moment actief.    

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  

b. Materiaal: kaartjes 

 

    5. Werkwijze: 

                 a.   De lkr. geeft elke leerling een kaartje met een specifieke “zaak”. 

                 b.   Er wordt een “lijn” opgesteld: de lln. moeten uitmaken wie best welke positie 

                           inneemt t.o.v. de twee uiteinden van de lijn. (= fysieke lijn) 

                                                               

    6. Voorbeeld:  

            - Chronologisch ordenen van een verhaal. Iedereen krijgt een deel van een verhaal. 

            - De lln. vertellen elkaar over hun stukje en gaan na wat eerst komt en wat volgt. 

            - Volgens de verjaardag gaan staan. 

            - Ordenen volgens grootte, snelheid van dieren,………… 

            - Ordenen van handelingen om een gerecht te bereiden.    

            - Kringloop van het water. 
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7. Variaties: Je kunt ook in kleinere groepjes werken en de lln. de kaartjes laten ordenen 

                            in plaats van een echte fysieke lijn te vormen.                        

   

8. Tips en adviezen:   

      - Het is belangrijk dat de teamleden hun eigen kaart goed bewaken. 

      - Begin makkelijk. Wordt deze werkvorm voor het eerst gebruikt, geef dan één kaart  per   

         persoon om te beschrijven. Als het team de spelregels goed beheerst, kunnen er meer   

         kaarten per persoon gegeven worden. 

                                           

                                           

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


