
 

 

 

 

Coöperatief leren 1  

Groepsvorming 

 

Slotdocument  
 

Verantwoording:  

 

De leerkracht dient het goede voorbeeld te geven, wat je van de leerlingen 

verwacht moet je zelf ook doen. Dit biedt leerlingen veiligheid, daardoor zullen ze 

zich thuis voelen in de groep. 

Bij een positieve groep kun je denken aan: 

- elkaar respecteren (bv. complimenten geven) 

- elkaar helpen 

- je bent samen een groep 

- naar elkaar luisteren 

- kinderen durven zich te uiten 

- de leerkracht benoemt positieve aspecten van de kinderen 

- vertrouwensrelatie 

- sfeer 

- taakgericht werken 

- excuses aanbieden 

- gevoelens uiten 

- problemen durven oplossen 

- durven falen. 

Om pesten te voorkomen en te bestrijden hebben we een pestprotocol opgesteld. 

 

Doel:  

We besteden nadrukkelijk aandacht aan de vorming van een effectieve leer- en 

leefgroep en we voorkomen en bestrijden pestgedrag volgens een vast protocol. 

 

Werkwijze: 

In de eerste weken (tot de herfstvakantie) zijn we bewust bezig met het vormen 

van een positieve groep, waarin het modelgedrag van de leerkracht belangrijk is 

en waarin we situaties scheppen waarin leerlingen ervaringen opdoen en zich 

bewust worden van positieve  normen. Dit doen we d.m.v. introductie- en 

kennismakingsspelletjes. Per groep worden spelletjes gekozen. Er kan een keuze 

gemaakt worden uit de bijlage of uit boekjes met voorbeelden. 

Per jaargroep wordt een sociaal groepsboek aangelegd dat ieder jaar verder wordt 

uitgebouwd. In het groepsboek kan informatie worden opgenomen over de 

groepsleden en bijzondere gebeurtenissen. 



 

 

 

Voor preventie en bestrijding van pesten verwijzen we naar het pestprotocol (Zie 

bijlage). 

 

Handhaving en evaluatie  

Aan het begin van het schooljaar wordt aangegeven dat iedereen de spelletjes 

uitzoekt en uitvoert in de groepen.  

Na een maand wordt op een PV geëvalueerd hoe dit is gegaan. 

Tijdens leerlingbesprekingen (IB-er, rapportenbesprekingen e.d.) wordt 

nagevraagd of pestgedrag zich voordoet. 

Tijdens de PV in februari wordt dit slotdocument geëvalueerd en eventueel 

bijgesteld. 

 

Bijlagen: 

 Introductie- en kennismakingsspelletjes 

 Pestprotocol 

 


