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Oefeningen bij fase 2: Presenteren 

In de goede volgorde staan met een leider 
De kinderen staan in groepjes bij elkaar. De kinderen krijgen een opdracht om op een bepaalde 

manier in een rij te staan. Eén kind wordt aangewezen als leider. Dit kind zet de kinderen op de 

goede volgorde. De andere kinderen volgen de aanwijzingen van de leider, en bemoeien zich niet met 
de opstelling. 

 Kinderen staan naast elkaar op volgorde alfabet achternaam, voornaam, huisnummer. 
 Kinderen staan naast elkaar op volgorde van schouderhoogte. 

Feedback voor de kinderen: Hoe kun je positief leiding nemen? Hoe kun je goed samenwerken? Hoe 

kun je elkaar helpen? 
 

Waaiertikkertje 
Een tweetal begint als tikkers. Wanneer een kind wordt getikt, sluit deze zich aan bij de tikkers. Zo 

wordt de slinger steeds langer. Samenwerken is belangrijk. Met elkaar afspreken wie ze tikken, of 

waar ze naartoe rennen. 
Feedback voor de kinderen: Hoe kun je elkaar helpen? Welke afspraken kun je met elkaar maken? 

 
De kruiwagen 

De kinderen lopen rond in de zaal. Bij een teken maken ze een tweetal en vormen een kruiwagen. Het 
ene kind is de drager, en het andere kind de kruiwagen. Feedback: initiatief nemen om een tweetal te 

maken, overleggen welke rol je neemt (drager of kruiwagen). Eventueel nog wedstrijdje kruiwagen 

rijden. 
Feedback voor de kinderen: Hoe kun je elkaar helpen? Wat kun je doen als je ook een keer kruiwagen 

wilt zijn? Wat kun je doen om een tweetal te maken? 
 

Set 

Groepjes maken. De leerkracht roept ‘set …’ De kinderen maken dan groepjes van het aantal wat de 
leerkracht roept, bijvoorbeeld ‘set 3 en 4’. Oefenen met contact maken, initiatief nemen. 

Feedback voor de kinderen: Hoe kun je een groepje maken? Wat kun je doen als de oefening start? 
Hoe kun je elkaar helpen?  

 
Potlodenketting 

De kinderen staan in een kring. Elk kind heeft een potlood in zijn hand.  

Je kunt de klas ook verdelen in twee of drie kringen. 
Elk kind zet het potlood op zijn linkerwijsvinger. De rechterwijsvinger wordt op het potlood van de 

rechterbuurman gezet. Dan wordt elk potlood door twee kinderen met de vingers geklemd. Nu kun je 
als leerkracht de kring opdrachten geven, bijvoorbeeld ‘2 stappen naar links.’ Hoe zorg je ervoor dat 

niemand zijn potlood laat vallen? Welke afspraken kun je met elkaar maken? 

Feedback voor de kinderen: Hoe kun je elkaar helpen? Welke afspraken kun je met elkaar maken? 
 

Ballengooien door de kring 
De kinderen staan in een kring. De leerkracht roept een naam van een kind en gooit de bal. Het kind 

herhaalt dit bij een ander kind (naam roepen en bal gooien). Dit wordt herhaald totdat de bal bij alle 

kinderen is geweest. Dan wordt er een tweede bal ingebracht bij een ander kind. Dit kind start een 
nieuwe reeks. Zo kunnen uiteindelijk 5 ballen worden ingebracht. De taak van elk kind: goed 

onthouden van wie je de bal krijgt, en aan wie je de bal doorspeelt. 
Feedback voor de kinderen: Hoe kun je met elkaar samenwerken? Hoe kun je elkaar helpen? 
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