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Werkvorm: Hoeken  
 

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: 

De leerlingen leren elkaar beter kennen, leren keuzes maken en leren hun keuzes  

beargumenteren. 

 

2. Geschikt voor: 

- Open vragen 

- Inventariseren van informatie, kiezen en een keuze verantwoorden, een mening geven en  

een oordeel vormen 

- Taal-zaakvakken 

- Klasvorming  

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

- Luisteren naar elkaar 

- Elkaar feedback geven 

- Samenvatten  

 

4. Voorbereiding: 

                 a. Klasinrichting:  klas verdelen in hoeken 

                 b. Materiaal:informatie voor in de hoeken  

 

5. Werkwijze: 

a. Leerkracht geeft toelichting bij de hoeken 

De leerkracht legt uit welke hoek voor welk alternatief staat. 

 

b. De leerlingen kiezen een hoek 

De leerlingen kiezen individueel een bepaalde hoek. Om de keuze van de leerlingen niet  

te laten beïnvloeden laat je hen hun eigen keuze noteren op papier. 

 

c. Leerlingen gaan naar gekozen hoek 

De leerlingen die in dezelfde hoek staan, vormen tweetallen. De tweetallen vertellen  

elkaar waarom ze  voor deze hoek gekozen hebben of praten over een stelling of  

wisselen informatie uit.  
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d. Voor hoeken met stellingen: Oversteken naar de tegenovergestelde hoek 

De leerlingen vormen nu met de leerlingen uit de tegenovergestelde hoek een tweetal  

Ieder tweetal bestaat uit een leerling die het eens is met de stelling en een leerling die 

 het niet eens is met de stelling. Zij wisselen argumenten uit. 

 

e. Terugkeer naar eigen hoek. 

De leerlingen keren terug naar hun eigen hoek en wisselen de redenen uit waarom de  

andere voor de andere hoek gekozen heeft.  De leerkracht kan enkele leerlingen  

vragen waarom hun partner voor een andere hoek koos.  

 

f. Nabespreking over de werkvorm 

Vraag de leerlingen wat ze vonden van deze werkvorm. Wat verliep goed of minder  

                      goed enz…. (evaluatie) 

 

6. Voorbeeld: 

                -Taal: 

Vier boeken: welk boek vond je het leukst en waarom? 

Vier personages: welke personage vond jij het leukst en waarom? 

- Zaakvakken: 

Stellingen rond actuele maatschappelijke onderwerpen: verkeer, milieu, geweld enz.  

                - Kleuters: 

Welk dier vind jij het leukst? 

Welke kleur het mooist? 

 

7. Variaties: 

 

8. Tips en adviezen:  

- Ideaal om elkaar te leren kennen, om een onderwerp te introduceren, om te discussiëren 

of om leerpunten samen te vatten.   

- Laat de leerlingen hun keuzes opschrijven om te voorkomen dat ze naar een hoek lopen 

waar hun vriendjes staan. 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


