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HOE PAK JE DIT AAN?

•   Maak een groepje van 4 tot 6 personen.

•   Lees de casus over het kringgesprek.

•   Bedenk naar aanleiding van de casus een alternatief  

    kringgesprek.

•   Presenteer kort jullie kringgesprek 2.0.

CASUS: HET KRINGGESPREK

De leerlingen van groep 5 komen de klas binnen. Ze heb-

ben net vakantie gehad en de leerkracht wil in een

kringgesprek de kinderen laten vertellen wat ze allemaal 

hebben gedaan tijdens de vakantie. De kinderen zitten in 

de kring. De activiteit duurt lang. Er wordt gewiebeld en 

gefriemeld.

De eerste kinderen haken af…De leerkracht is er klaar 

mee, het is tijd voor iets anders. Ze heeft jou gevraagd 

om een alternatief te bedenken voor het kringgesprek, 

het ‘Kringgesprek 2.0’. Ze wil dat de kinderen actief mee-

doen met het gesprek en dat ze allemaal vertellen over 

de vakantie. Aan jou de taak om iets leuks te bedenken.

WERKVORMEN
Je begint met het kiezen van een werkvorm. Een 

werkvorm is een manier waarop je een activiteit kan 

aanbieden. Er zijn heel veel verschillende werkvormen 

te bedenken. Als je een werkvorm kiest is het belangrijk 

dat je het doel en de doelgroep voor ogen houdt. Een 

werkvorm moet hier wel bij passen. Ook voor kring-

gesprekken zijn er verschillende werkvormen. Hieronder 

zie je een aantal voorbeelden. Je mag natuurlijk ook zelf 

een werkvorm bedenken, er zijn ontelbaar veel ideeën 

en mogelijk- heden.

Schrijven

Alle leerlingen krijgen een “tijdlijn-blad“. Hierop  

beschrijven ze hun weekend. Daarna vertelt iedereen 

aan de hand van het blad over hun weekend. Dat kan in 

een grote kring of in een werkvorm. Deze vorm is uit-

ermate geschikt voor leerlingen die weinig vertellen of 

moeite hebben zich dingen te herinneren.

Interviewkaartjes

Wil je meer interactie, meer spreektijd voor verlegen 

kinderen en vooral meer plezier? Probeer dan deze 

variant met interviewkaartjes eens, waarbij de kinderen 

met gerichte vragen worden uitgenodigd om lekker met 

elkaar te kletsen.

Tekenen

Alle kinderen tekenen over hun weekend. Daarna vertel-

len ze aan de hand van hun tekeningen.

Werken als 
Onderwijsassistent

Kennismakingsopdracht

Als onderwijsassistent heb je een belangrijke rol in de klas. Je ondersteunt leraren bij het lesgeven en levert een 

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs ben 

je vooral belangrijk in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en in hun ontwikkeling. In het voortgezet 

onderwijs en het beroepsonderwijs krijg je daarbij ook te maken met uitgebreidere didactische taken.
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PRESENTATIE
Presenteer het ‘Kringgesprek 2.0’ kort aan de groep. Jul-

lie mogen de activiteit laten zien, maar jullie mogen ook 

vertellen wat er is bedacht. Geef in jullie presentatie 

antwoord op de volgende vragen:

•   Welke werkvorm hebben jullie gekozen en hoe wordt 

deze ingezet?

•   Hoe wordt het doel behaald? (kinderen vertellen over 

hun vakantie)

•   Welke materialen hebben jullie nodig voor jullie 

gesprek?

REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de opleiding tot 

Onderwijsassistent volgen bij Capabel denk je? 

• Welke pluspunten zie je? 

• Welke minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?

AANDACHTSPUNTEN
•   Het kringgesprek / de activiteit mag niet langer dan 

een half uur duren

•   Het kringgesprek / de activiteit is bedoel voor

 kinderen in groep 5

•   Tijdens het kringgesprek wordt besproken wat ze 

tijdens de vakantie hebben gedaan

•   De kinderen moeten actief meedoen

HET BEDENKEN VAN HET KRINGGESPREK

Bedenk met jullie een groepje de activiteit. Dit mag van 

alles zijn, als het doel maar behaald wordt: de kinderen 

vertellen wat ze tijdens de vakantie hebben gedaan en 

als het maar past bij de doelgroep: kinderen van groep 

5. Schrijf de activiteit op. Vergeet ook niet om een 

lijstje van de materialen die jullie nodig hebben voor de 

activiteit te maken. 


