
Tips en tops voor ouders, leerkrachten en Rutte 

Terughalen van wat er goed ging en wat beter kan is goed om kinderen te laten nadenken. Maar als 

leerkracht moet je zorgen voor een spannende invalshoek, één waardoor kinderen zin krijgen om klei-

ne tekeningetjes te maken of zinnen te schrijven als ze dat al kunnen. 

 

Opdracht 1 

Iedereen in de kring en twee duimpjes op het digibord: één omhoog en één omlaag, zelfs voor 

kleuters al bekende symbolen. Begin het kringgesprek met het duimpje omhoog en geef een 

eigen voorbeeld van wat je de afgelopen tijd echt leuk vond, bijvoorbeeld dat je niet ’s och-

tends vroeg haastig weg moest om op school te komen. Nodig de kinderen uit om te vertellen 

wat ze echt leuk vonden de afgelopen tijd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen in de volgen-

de categorieën: 

Thuis:   

 - Mama’s en papa’s die veel met je doen 

- Eten wanneer je dat wilt 

- Zelf bedenken wat je wanneer doet 

- Lekker op de computer of de tablet 

 

 Op school: 

 - Elkaar weer terugzien 

- Lekker veel aandacht van de juf met een halve klas 

- Kiezen is makkelijker en sneller 

- Weer spelen met de spullen op school 

 

Voor groep 1-3 

Vervolg opdrachten volgende pagina 



Dan doe je hetzelfde met het duimpje omlaag: wat vond je echt niet leuk. Onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld: 

Thuis: 

- Je mama of papa of grote zus/broer als juf: waren ze geduldig of ongeduldig? 

- Ruzies die je had 

- Binnen blijven en je vriendjes niet zien 

- Niet bij je opa en oma op bezoek 

 

 Op school: 

- Afstand houden 

- Halve klas: je mist vriendjes en vriendinnetjes 

- Met een halve klas let de juf/meester meer op je 

 

Opdracht 2 

Bespreek dat het verschillend kan zijn voor kinderen: wat de een leuk vindt, kan de ander 

juist niet leuk vinden. Geef elk kind twee lijstjes met drie vakjes onder elkaar. Zie hierachter. 

Het ene lijstje is voor het duimpje omhoog, dus leuk in de afgelopen tijd. En het andere lijst-

je voor het duimpje omlaag: niet leuk in de afgelopen weken. 

 

Opdracht 3 

Kinderen tekenen dingen die ze leuk en niet leuk vonden op hun twee lijstjes. Kinderen die 

al schrijven kunnen er een woord of een zin naast schrijven. Bij de anderen schrijf jij als leer-

kracht.   

 

Deel de lijstjes: hang ze op, lees ze voor, gebruik ze voor een gesprek. Reflecteren op de afgelopen 

tijd is gezond, goed voor de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Veel plezier!  

Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 




