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Werkvorm: Om-de-beurt 
 

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: voorkennis actualiseren, oriëntatie, begeleide oefening, zelfstandige verwerking, 

               reflectie, terugblik.  

 

2. Geschikt voor: -open vragen met veel korte antwoorden 

                         -taal, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken 

                         -inventariseren, overeenkomsten en verschillen, oplossingen voor een 

                           probleem, info uitwisselen 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

-Evenredige deelname. 

-Luisteren.   

 

4. Voorbereiding: 

a.  Klasinrichting: banken per 2 

b.  Materiaal: eventueel blad papier 

 

5. Werkwijze:  

a. De lln. vormen tweetallen: lkr. beslist of lln. kiezen zelf. 

b. De lkr. stelt een vraag waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn.  Hij geeft aan dat 

de lln. straks om de beurt een antwoord mogen geven.  De lkr. kan aanwijzen wie er met 

het uitwisselen begint, vb. de leerling die het kleinste is, mag beginnen.  

c. Een leerling begint met het geven van een antwoord. Vervolgens geeft leerling 2 een 

antwoord, dan leerling 1, enz. 

d. Klassikale nabespreking: een paar lln. worden aangewezen om hun antwoorden met de 

rest van de klas te delen.  

e. Evalueren van de samenwerking 

                                                           

6. Voorbeeld:  

-ZAAKVAKKEN:   noem zoveel mogelijk soorten vogels 

                                  oorzaken/gevolgen van iets noemen 

                                  kenmerken noemen 

                                  overeenkomsten/verschillen noemen 

            -REKENEN:  (on)even getallen noemen 

                                 voorwerpen noemen die vierkant zijn   
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                                 zo veel mogelijk manieren noemen om van A naar B te gaan (plattegrond) 

           -TAAL:  woorden die beginnen met … 

                         woorden die rijmen op tak 

                         samen een verhaal bedenken: om de beurt een zin 

                         samen lezen: om de beurt en zin of een stukje lezen 

            -KLEUTERS:  rijmwoorden 

                                  kleuren noemen 

                                  kenmerken noemen: wat zie je als je goed kijkt naar een ……. 

   

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 

leerling hetzelfde antwoord wilde geven, kan die nog iets anders bedenken.   

                     

   

8. Tips en adviezen:   

-De lkr. kan de lln. een zandloper geven: hoeveel woorden, sommen,…  hebben de tweetallen 

samen in 1 of 2 minuten bedacht?  

-Bij een oneven aantal lln. wordt een drietal gevormd. 

-Om-de-beurt wordt ook gebruikt als kinderen samen een activiteit doen waarbij ze met 

voorwerpen werken, vb. een puzzel maken of werken met een leerspelletje, kaartjes,...                                             

Dit soort activiteiten kunnen kinderen goed samen doen door om de beurt een handeling te 

verrichten.  

                                                                

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


