
 Moedig je groep aan voordat jullie aan het werk 

gaan.  

 Wanneer iemand even vastzit, zeg je bijvoorbeeld: 

‘Kom op, je kunt het wel’.  

 Wanneer je groep de opdracht moeilijke vindt, zeg 

je bijvoorbeeld: ‘We kunnen het wel, even goed na-

denken’.  
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 Je let goed op welke materialen jullie nodig heb-

ben en waar je ze kunt halen.  

 Je haalt de materialen snel op zodat je groep aan 

het werk kan.  

 Als tijdens het werk nog materiaal nodig is, mag 

alleen jij dat gaan halen.  

 Als het werk klaar is, lever je het werk in bij de 

leraar en ruim je de materialen die jullie hebben 

gebruikt op.  
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 Zorg ervoor dat je pen en papier voor je hebt. 

 Als de groep een antwoord geeft, vraag dan of 

iedereen het ermee eens is. 

 Schrijf het antwoord van je groep goed leesbaar 

op. 
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 Je houdt in de gaten of je groepsgenoten niet te hard 

praten. 

 Als de groep te hard praat, zeg je bijvoorbeeld: 'We 

moeten iets zachter praten.’ 

 Als jouw groep last heeft van een andere groep mag jij 

hen waarschuwen en vragen wat zachter te doen. 
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 Je zorgt ervoor dat iedereen bij de groep blijft en 

dat niemand wegloopt.  

 Wanneer iemand in de groep over andere dingen 

praat dan de taak zeg: ‘Eventjes erbij blijven’.  

 Wanneer de groep niet meer geconcentreerd is, 

zeg je: ‘Kom op, probeer nog even mee te doen’.  
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 Je zorgt dat je weet hoe de tafels moeten staan.  

 Je geeft je groepsgenoten aanwijzingen voor het 

plaatsen van de tafels.  

 Je zorgt ervoor dat dit snel en zachtjes gebeurt.  
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 Je zorgt ervoor dat je de klok kunt zien of een horloge hebt.  

 Je vertelt aan het begin van de opdracht hoeveel tijd jullie hiervoor hebben.  

 Wanneer de groep erg lang bij een vraag blijft hangen, waarschuw je, bij-

voorbeeld door te zeggen: ’We moeten aan de volgende vraag beginnen, 

anders krijgen we het niet af.’  

 Af en toe vertel je je groep hoeveel tijd er nog over is.  

 Je geeft aan wanneer de tijd bijna voorbij is en jullie echt moeten stoppen.  
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