
Joehoee!  …. Alle kinderen mogen weer naar school!  
 

 
 
Na een periode van 8? weken thuis en onderwijs op afstand gaan ze elkaar weer ‘live’ ontmoeten. Er 
is veel gebeurd en leerlingen hebben veel meegemaakt. Ze zijn gegroeid, fysiek en mentaal.  
Vol verwachting stappen ze hun klas in en worden weer fysiek onderdeel van de groep. En daarmee 
start wederom de groepsvorming.. 
 
Ze gaan elkaar kort opnieuw leren kennen in de groep; hoe zijn de reacties, wat als ik iets zeg of doe, 
hoe reageert een ander in de groep? De fase van forming is weer aangebroken. Wees je bewust van 
de fase die zich af speelt en zorg ervoor dat leerlingen elkaar weer op een positieve, leuke en actieve 
manier kunnen ontdekken. Denk aan alle activiteiten, spellen en opdrachten gericht op de 
kennismaken, delen en groepsvorming. De rollen binnen de groep worden opnieuw verdeeld en de 
storming fase is daar. Nemen ze dezelfde rollen weer aan als voor de lockdown of wil jij dat dit 
anders wordt? Dit is je kans om dit te beïnvloeden! Neem de tijd om gesprekken te hebben over 
belangrijke waarden als veiligheid, vertrouwen, respect, samenwerken en positieve communicatie in 
de groep. Voor je het weet ben je in de norming fase aangekomen en worden de normen/ regels 
binnen jouw groep weer vastgelegd. Zorg er voor dat je de leerlingen met meer status in de groep zich 
uit laat spreken als het er echt om gaat; welke afspraken maken wij in de groep en waar staan we met 
elkaar voor? Wat vind jij als leerkracht belangrijk en hoe zorg je er voor dat dit door de groep 
gedragen wordt? Welke leerling kan jouw normen in de groep doorzetten?  
 
Wees je bewust van de groepsvorming in de eerste weken, herken de fases en grijp je kansen om de 
positieve groep te stimuleren, dan wel alsnog te creëren!  


