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Werkvorm: Rotonde 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie  

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

5-10 min 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel: voorkennis actualiseren, oriëntatie, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, 

          reflectie, terugblik. 

 

2. Geschikt voor: open vragen met korte antwoorden, inventariseren, kenmerken noemen, 

overeenkomsten en verschillen, taal, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken, groepsvorming. 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

Evenredige deelname, luisteren 

 

4. Voorbereiding: 

a) Klasinrichting: banken per 4 plaatsen   

                    b)  Materiaal: eventueel blad papier 

 

5. Werkwijze:  

a. De lkr. geeft een opdracht of stelt een vraag. 

b. De lln. geven, met de klok mee, om beurt een antwoord.  

c. Klassikale uitwisseling: de lkr. wijst een aantal lln. aan die het resultaat van hun groep 

mogen vertellen of laten zien aan de rest van de klas. 

  

6. Voorbeeld: TAAL:  -noem om beurt een woord met de letter…. 

                                          -met elkaar een zo lang mogelijke zin vormen  

                                          -wat hebben we gisteren in de les gedaan? 

                                          -woordketting: de laatste letter van het eerste woord is de eerste letter 

                                           van het volgende woord,………….. 

                              REKENEN: -noem even/oneven getallen 

                                                -tel er vijf bij op 

                              WERO: -vervoersmiddelen 

                                           -kenmerken van 

                                           -overeenkomsten en verschillen 

  

7. Variaties:  

*De lln. geven hun antwoord alleen mondeling.  

           *De lln. schrijven hun antwoord op een gezamenlijk blaadje dat ze steeds aan elkaar  

             doorgeven.  Terwijl ze iets opschrijven, zeggen ze ook hun antwoord hardop. Als de volgende 
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            ll. hetzelfde antwoord wilde geven, kan die nog iets anders bedenken. 

          *Lln. mogen een antwoord dat al eerder gegeven is in eigen  woorden herhalen en zich daarbij  

            aansluiten.  

          *De groepsgenoten hebben allemaal hetzelfde werkblad, ze maken allemaal de eerste som of 

            opdracht. Als ze klaar zijn, steken ze hun duim omhoog.  Als alle groepsleden de duim omhoog 

            hebben, geeft ieder zijn blad door (wijzerszin). Daarna controleren ze op het blad wat ze net 

            van hun buur gekregen hebben of hetzelfde antwoord staat als zijzelf gegeven hebben.   

            Als dit niet zo is, praten de groepsleden er met elkaar over tot ieder het over het antwoord  

            eens is. Dan maken ze de volgende opdracht, enz. 

   

8. Tips en adviezen:   

*Een hulpmiddel om bij het “om de beurt” gaan te ondersteunen, is het werken met fiches. 

Iedere ll. heeft een klein voorwerp: blokje,…  Als een ll. aan de beurt is, legt hij zijn voorwerp 

in het midden van de tafel.  Deze ll. is pas weer aan de beurt als de anderen in het groepje ook 

hun voorwerp hebben neergelegd.  Dan pakt iedereen zijn voorwerp terug en begint een nieuwe 

ronde. 

*Als extra oefening kan nog worden toegevoegd dat lln. eerst het antwoord van de ll. 

samenvatten. Dit zorgt ervoor dat lln. goed naar elkaar luisteren en niet alleen bezig zijn met 

wat ze zelf willen gaan zeggen. 

*Om een gelijke deelname te stimuleren kan een tijdslimiet worden ingevoerd: iedere beurt 

duurt vb. één minuut. 

*De individuele schriftelijke inbreng van lln. wordt zichtbaar wanneer de lln. elk met een eigen 

kleur schrijven. 

                                     

                                           

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


