Sociaal-emotionele vaardigheden

LES 1
Prettig kennis te maken
Een nieuwe school, een nieuwe klas,
een nieuw avontuur. Wie zijn al die
andere leerlingen? Het is prettig om
elkaar beter te leren kennen.
Dat kan bijvoorbeeld door elkaar
allerlei vragen te stellen.

PERSOONLI









Waar ben
Wat maak
Waar ben
Waar heb
Wat maak
Wat vind j
Wat wil je
Waar kun

1. KAARTJES TREKKEN
Wat wil je van de anderen in je klas weten? Kies een aantal vragen uit die je wilt stellen.
Bedenk zelf ook vragen (die je zelf ook wilt beantwoorden als ze aan jou gesteld worden).

SPECIFIEKE

ALGEMENE VRAGEN
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Wanneer ben je jarig?
Wat is je lievelingskleur?
Hoeveel tandenborstels staan er bij
jou thuis?
Hoe besteed jij je vrije tijd?
Welke muziek luister je graag?
Hoe kom je naar school?
Hoe ziet je huis eruit?
Wat is je favoriete kledingstuk?
Waar ben je geboren?
Welk dier vind jij leuk?
Wat eet jij het liefst?
Wat is je lievelingsvak?




Wat vind jij een leuk spel om te
spelen?
Wat kijk jij graag op tv?










Waarom h
gekozen?
Wat doe j
ochtend?
Hoe ziet je
Welke me
school?
Wat zou je
Wat doe j
Wat zou ji
je directeu
Met welke
drankje d
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ENERGIZE II
Materiaal: stopwatch

Lopende praatjes

Aantal deelnemers: 10-50
Leeftijd: 10+
Tijd: 15’

Oefening waarbij de deelnemers korte gesprekjes
voeren met willekeurige partners.

Uitleg:

De deelnemers staan in een kring.
In deze oefening wissel je per twee informatie uit in korte gesprekjes. Je doet vier
gesprekjes. De spelregels leg ik uit wanneer iedereen een gesprekspartner heeft.
Ga samen staan met iemand die je beter wil leren kennen.
Deelnemers gaan per twee staan.
Bij deze oefening spreek je om de beurt over een bepaald thema gedurende één
minuut. De ene persoon vertelt en de andere probeert zo goed mogelijk te luisteren. Als de minuut voorbij is, geef ik een teken en worden de rollen omgewisseld.
Geef telkens een gespreksthema op en bepaal wie er als eerste begint te praten.
Thema

Wie begint?

Mooie vakantieherinnering
Hobby’s
Wat je van dit schooljaar, deze training verwacht
Wat je blij maakt; wat je energie geeft

Laagste huisnummer
Wie het vroegste uit bed was vandaag
Wie het verste weg woont
Persoon met de langste pink

V

Vraag de deelnemers na elke ronde om vriendelijk afscheid te nemen. De eerste keer
kun je expliciet vermelden hoe ze dit kunnen doen: “Neem afscheid van de persoon
door vier dingen te doen: geef elkaar een hand, noem de naam van de andere,
bedank haar/hem voor het gesprek en ga bij een andere persoon staan.”
Verwerkingsvragen:

• Hoe was het om één minuut te luisteren?
• Hoe was het om één minuut te spreken?
• Welke effecten heeft deze oefening?

Toelichting:

Pas de gespreksthema’s aan aan de interesse en het niveau van de deelnemers. Deze
oefening kan gebruikt worden als introductie voor een bepaald thema. Bij elk gesprekje wordt een bepaald aspect van het thema besproken.
De spreektijd kan verkort worden bij groepen die verbaal niet sterk zijn.
In de nabespreking geven deelnemers vaak aan dat de oefening erg mechanisch
overkomt en dat één minuut te kort is. Accepteer deze reacties en wijs erop dat de
nieuwsgierigheid naar meer informatie tijdens de pauze in spontane gesprekken
verder kan worden opgenomen.
Men kan in de nabespreking reflecteren over wat men onder ‘goed luisteren’ verstaat.
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SAVE THE DATE
LEEFSTIJLDAG

