Handleiding

Laat je Zien!
Oefen en test met de kinderen hun
sociale vaardigheden

Voor leerkrachten

Handleiding Laat je Zien! voor leerkrachten
Oefen en test met de kinderen hun sociale
vaardigheden
Aantal spelers: 4-10
Leeftijd:
8+ (groep 5-8)
Tijdsduur:
10-45 min
Inhoud:
• Handleiding
• 1 dobbelsteen
• Foto props
• Spaarsysteemblok
• 252 kaarten
• 45 vraagtekenkaarten
• Enkele overige opdrachtjes

DOEL
Het doel van dit spel is om leerlingen bewust
te laten worden van hun gedrag en te laten
oefenen met hun sociale vaardigheden. Met
Laat je Zien! wordt Zien! op een speelse manier
in de klas behandeld en kunnen leerkrachten
hun leerlingen op een makkelijke manier laten
werken aan hun sociale vaardigheden.
Laat je Zien! is een opvolging van het kwartetspel van Zien!. Beide spellen kunnen naast
elkaar gebruikt worden. Laat je Zien! onderscheidt zich door het oefenen met sociale
vaardigheden en de vele verschillende soorten
opdrachten en rollen.

INHOUD VAN HET SPEL
In het spel worden de 14 Zien!-aspecten van
de leerlingvragenlijsten ‘Zien! Leerling 5-8
Leer- en leefklimaat’ en ‘Zien! Leerling Sociale
vaardigheden’ gebruikt. Deze 14 aspecten
van de twee vragenlijsten zijn verwerkt in vier
categorieën kaarten. Het spel kan zelfstandig
door de leerlingen worden gespeeld. De

leerkracht is verantwoordelijk voor de
organisatie en het materiaal dat de groepjes
nodig hebben.

TIP!
Selecteer een aantal kaarten. De leerkracht kan
uit de veelheid van kaarten een selectie maken
van een aantal Zien!-aspecten die geoefend
dienen te worden in de groep.
De Zien!-aspecten zijn vertaald in begrijpelijke
taal voor kinderen. Hierbij het keuzeoverzicht:
‘Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat’
1. Opletten en doorgaan met je werk Betrokkenheid
2. Ik kan het! - Betrokkenheid
3. Zin in het werken - Welbevinden
4. Relatie met de juf of meester Welbevinden
5. Relatie met andere kinderen
6. Eigen keuzes mogen maken - Autonomie
7. Gepest worden - Pestbeleving
8. Pesten - Pestgedrag
9. Je veilig voelen – Veiligheidsbeleving
‘Zien! Leerling Sociale vaardigheden’
10. Je mening geven of ideeën uitvoeren Ruimte nemen
11. Contact maken met anderen Ruimte nemen
12. Je aanpassen als dat gevraagd wordt Ruimte geven
13. Jezelf beheersen - Ruimte geven
14. Inleven in de ander - Ruimte geven
Laat je Zien! is gebaseerd op de theorie die bij
Zien! is ontwikkeld en gaat over het leer- en
leefklimaat, waaronder de graadmeters en de
sociale veiligheid, de sociale vaardigheden en
de vijf ontwikkeltaken in de basisschoolleeftijd.

DE KAARTEN
Er zijn vier categorieën kaarten:
• Kennis
• Eigen mening
• Groepsopdrachten
• Vraagtekenkaartjes
De verschillende categorieën zijn herkenbaar
aan de kleur van de kaartjes en de vermelding
van de categorie op de achterkant van ieder
kaartje.

De rollen en het aantal spelers
Alle spelers krijgen een rol toebedeeld. In totaal
zijn er 10 verschillende rollen. Er kunnen dus
ook maximaal 10 leerlingen meedoen aan het
spel. Elke leerling krijgt een keycord met een
kaartje waarop de rol staat. Op de achterkant
staat uitgelegd wat die rol inhoudt.
De verschillende rollen zijn:
• Antwoordcontroleur (basisrol)
• Gespreksleider (basisrol)
• Beurtverdeler (basisrol)
• Notulist (basisrol)
• Tijdbewaker
• Sfeerbewaker
• Beslisser
• Complimentgever
• Stiltebewaker
• Materialenbaas
Wordt het spel gespeeld door vier leerlingen,
gebruik dan alleen de basisrollen (antwoordcontroleur, gespreksleider, beurtverdeler,
notulist).
Is het groepje groter dan vier leerlingen, dan
kan de leerkracht zelf kiezen welke rollen worden toegevoegd.

VOOR JE BEGINT
Voordat de leerlingen beginnen met het
spel is het belangrijk dat ze weten wat de

rollenkaarten inhouden. Laat de leerlingen
oefenen met de verschillende rollen. Hierdoor
hebben de leerlingen duidelijk voor ogen wat
hun taken zijn bij de verschillende rollen. Het
oefenen van de rollen kan op verschillende
manieren.
1. Bespreek klassikaal de 10 verschillende
rollen. Geef voorbeelden bij het uitleggen
van de rollen.
2. Oefen de rollen met een rollenspel. Vraag
een aantal leerlingen om voor de klas te
komen en speel met elkaar een rollenspel.
Behandel per keer een aantal rollen. Je kan
bij het rollenspel laten zien hoe je de rol
goed en slecht kan uitvoeren.
3. Laat de kinderen oefenen met de rollen:
a. Maak groepjes van maximaal 10
kinderen per groepje.
b. Geef elk kind een keycord met een rol
(zorg ervoor dat elk groepje dus
allemaal verschillende rollen heeft).
c. Geef de groepjes een gezamenlijke
opdracht: bijvoorbeeld een puzzel
maken.
d. Bespreek met elkaar hoe het ging.
Werden de rollen goed uitgevoerd?
Wat kon beter?
e. Laat de leerlingen nog een keer
oefenen, maar dan met een andere rol.

HET SPEL
Het groepje is samengesteld, de rollen zijn
verdeeld, het spel kan beginnen! Elk groepje
krijgt een dobbelsteen. Degene die aan de
beurt is, mag met de dobbelsteen rollen.
De dobbelsteen vertelt welke soort kaart je
mag pakken. De kleuren op de dobbelsteen
geven de kleuren van de categorieën aan. Het
vraagteken geeft de vraagtekenkaarten aan. Als
je drie stippen gooit, mag je een kaart kiezen

naar keuze, behalve het vraagtekenkaart. Lees
de kaart voor. LET OP! De antwoordcontroleur
leest ALLE kenniskaartjes voor. Als het
antwoord goed is of als het team zich aan
de opdracht heeft gehouden, bewaren
ze het kaartje. Deze kaartjes kan de groep
gebruiken om te sparen voor foto props. Op
het spaarsysteemblad staat beschreven wat
voor kaartjes je nodig hebt om in te wisselen
om foto props te krijgen. De kaarten inwisselen
voor materialen gebeurt bij de leerkracht.

VRAAGTEKENKAARTJES
Als iemand een vraagteken gooit, pakt hij
een kaartje van de aparte stapel met de
vraagtekenkaartjes. Op deze kaartjes kan
bijvoorbeeld staan dat je een beurt over moet
slaan of dat je een kaart weg moet doen.

HET BEGIN VAN HET SPEL
1.

Leg de kaartjes op vier stapels in het
midden van de tafel:
a. 1 stapel met kennisvragen.
b. 1 stapel met eigen mening vragen.
c. 1 stapel met groepskaarten.
d. 1 stapel met de vraagtekenkaarten als
aparte stapel naast de rest.
2. Zorg ervoor dat iedereen een keycord heeft
met een rol.
3. De beurtverdeler wijst iemand aan die mag
beginnen. Daarna wordt er met de klok
mee gespeeld.
Wat moet je doen als je aan de beurt bent?
1. Gooi met de dobbelsteen.
2. Pak een kaartje van de stapel met de kleur/
het teken dat op de dobbelsteen staat.
• Is het een kennisvraag? Dan leest de
antwoordcontroleur deze voor. Is het een
andere kaart van een andere soort? Dan

•

lees je hem zelf voor.
LET OP: Is de antwoordcontroleur aan de
beurt en pakt hij een kenniskaart, dan mag
degene links van de antwoordcontroleur
het kaartje voorlezen.

Uiteindelijk is het doel dat de leerlingen door
middel van het beantwoorden van kaartjes of
het uitvoeren van de opdrachten, foto props
sparen om een leuke foto met elkaar te maken.

TIP!
Geen tijd om het hele spel te spelen? Je kan
de kaartjes ook gebruiken als “tussendoortje”.
Laat de leerlingen een paar rondjes met de
kaarten doen. De leerlingen behandelen enkele
kaartjes, dit kan in een paar minuten worden
gedaan.
Wat moet de leerkracht klaarleggen voor het
spel?
De volgende materialen kunnen worden
gebruikt voor de kaartjes:
• Ballon. Er is een groepsopdracht in de
categorie “Relatie met andere kinderen”
waarin een ballon wordt gebruikt.
• Papier. De kinderen hebben een pen en papier nodig om te kunnen tekenen of dingen
op te schrijven.
• Blinddoek. Er is een groepsopdracht in de
categorie “Je veilig voelen, Veiligheidsbeleving” waarin een blinddoek wordt gebruikt.
• Schaar.

