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Werkvorm: Wandel - Wissel uit 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

(2-5 min.) 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 

4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel: begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, reflectie 

 

2. Geschikt voor:   

- open vragen 

- inoefenen, repeteren, info uitwisselen 

- taal, rekenen, zaakvakken 

- klasvorming 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- luisteren naar elkaar 

- uitwisselen van info 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  

b. Materiaal: eventueel muziek 

 

5. Werkwijze:  

a. RONDLOPEN: de lkr. vraagt of de lln. willen opstaan en zich willen verspreiden. 

                           Het is de bedoeling dat de lln. onafhankelijk van elkaar gaan rondlopen. 

b. STA  STIL: op een gegeven moment roept de lkr. “Sta stil”. De lln.   

                           stoppen met rondlopen.  

c. VORM  DUO ’S: de lkr. vraagt of de lln. een tweetal willen vormen met die 

                            persoon die het dichtst bij staat. De lkr. vraagt de lln. die nog geen partner  

                            hebben gevonden hun hand op te steken. Deze lln. kunnen dan een tweetal 

                            vormen. Bij een oneven aantal wordt een drietal gevormd. 

d. DE LKR. STELT EEN VRAAG: of geeft een opdracht. De lln. krijgen even 

                            bedenktijd. 

e. DE TWEETALLEN WISSELEN HUN ANTWOORD UIT: de lkr. kan het 

                            uitwisselen structureren door de werkvorm “om de beurt”. Ieder heeft 

                            bijvoorbeeld een minuut de tijd. Na een minuut roept de lkr. “wissel” en 

                            de ander licht zijn antwoord toe.  
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6. Voorbeeld:  

- Zaakvakken:  kennis-, inzicht- of meningsvragen naar aanleiding van een 

                              behandelend onderwerp  

           - Rekenen: hoofdrekenen: lln. bedenken zelf sommen die ze elkaar opgeven 

           - Kleuters: rijmwoorden kiezen uit alternatieven met daarbij een uitleg: wat doe je 

                            liever: lopen of fietsen? waarom?  

           - Taal: lln. stellen elkaar vragen over een tekst die ze klassikaal gelezen 

                       hebben        

           - Klasvorming: wat vind jij het leukste van school? 

                                  wat is je grootste wens? 

                                  wat is je favoriete vakantie, huisdier, …….? 

 

7. Variaties:   

De lkr. kan gebruik maken van muziek. Zolang de muziek klinkt, lopen de  

           lln. rond. Stopt de muziek, dan vormen ze zo snel mogelijk duo’s. 

             

8. Tips en adviezen:   

- Deze werkvorm mag niet te lang duren.    

           - Deze werkvorm vergt ruimte. De lkr. kan naar buiten gaan of een eventueel leegstaand   

              lokaal gebruiken.  

           - Spreek met de lln. af dat ze niet tweemaal met dezelfde partner een duo mogen vormen.   

                                               

                                               

                                                

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


