
Sint-Victor BuLO Alsemberg 

                                                       Syllabus Werkvormen – september 2012 Werkvorm 5 

Werkvorm: Binnencirkel – Buitencirkel 
 

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: In 2 cirkels vragen stellen en/of beantwoorden voor begeleide inoefening, zelfstandige 

verwerking of om elkaar beter te leren kennen. 

 

2. Geschikt voor: 

 open vragen 

 inoefenen, repeteren en informatie uitwisselen 

 taal, rekenen en zaakvakken 

 klasvorming 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

 luisteren 

 uitwisselen van informatie 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  grote ruimte, koppels maken 1 en 2 

b. Materiaal: eventueel een gekleurd lintje aan de rechterhand 

 

5. Werkwijze: 

a. 2 cirkels vormen op volgende wijze: de lk. vormt tweetallen (nrs. 1 en 2). De nummers 

1 vormen een cirkel.  De nrs. 2 gaan achter hun nrs. 1 staan.  De nrs. 1 draaien hun om 

en kijken naar hun partner. 

b. Of de lk. stelt een algemene vraag, of de nrs. 1 stellen een vraag aan de nrs. 2.  De lln. 

in de buitencirkel geven een het antwoord en de lln. van de binnencirkel luisteren. 

c. Nu antwoorden de lln. van de buitencirkel en luisteren de lln. van de binnencirkel. 

d. De lln. gaan nu naar hun nieuwe partner.  De lk. zegt: geef elkaar de rechter hand en 

ga met de rechterschouders naast elkaar staan.  De kinderen in de buitencirkel 

schuiven 5 plaatsen op.  Diegene waar je nu naast staat telt niet mee. Geef iedere ll. 

die je tegenkomt een high five en we tellen samen hardop. 

e. Als de nieuwe partners gevormd zijn, stelt de lk. een nieuwe vraag en worden stap b 

en c herhaald. 

f. op het einde wordt geëvalueerd of ze het leuk vonden, of moeilijk,… 
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6. Voorbeeld: 

 taal: vragen over een tekst die ze zonet gelezen hebben 

 rekenen: lln. bedenken zelf sommen die ze elkaar opgeven 

 zaakvakken: meningsvragen n.a.v. een behandelend onderwerp 

 slk: rijmwoorden – wat doe jij het liefste lopen of fietsen,… 

 klasvorming: lln. wisselen persoonlijke informatie uit waardoor ze elkaar beter leren 

kennen. 

 

7. Variaties: 

 het aantal plaatsten van doorschuiven kan variëren 

 beide cirkels kunnen tegen elkaar indraaien 

 

8. Tips en adviezen:  

 ruimte nodig 

 Bij oneven aantal lln. wordt er een tweeling gevormd: 2 lln. geven elkaar een hand en 

lopen samen in de buitenste kring. 

 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


