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Hoofdstuk 31. Hoekenwerking 2de graad in samenwerking met ouders
Doel project:
Klastitularis klasvrij maken om aan zorgverbreding te doen.
Frequentie
2de graad: wekelijks
Inhoudelijk
Educatieve spelletjes (zie stapelboxen)
Begeleiders
Van de begeleiders wordt gevraagd om de leerlingen te begeleiden in het spel:
 Hoe werkt het spel?
 Wat zijn de regels?
 Hen verder helpen waar nodig.
 Samen genieten.
 Toezicht houden.
Afspraken tijdens de spelletjes:
 Het spel dat gekozen wordt, wordt afgewerkt (uitgespeeld).
o Er wordt dus niet om de haverklap van spel gewisseld.
 Het spel wordt gespeeld volgens de regels of de leerlingen maken op voorhand de nodige afspraken.
o De leerlingen spelen namelijk soms hun eigen interpretatie; dit zorgt vaak voor discussies, ruzie.
 Diegene die het spel gekozen heeft, is de ‘verantwoordelijke’ of ‘groepsleider’.
o Enkel deze leerling mag rondwandelen om materiaal te halen of om uitleg te gaan vragen.
Afspraken na een spel:
 De lln. die klaar zijn, kiezen een nieuw spel.
 Indien dit kan, mogen er ook nieuwe groepjes gevormd worden.
Afspraken omtrent tucht in de klas:
 Er wordt gewerkt met een systeem van gele en rode kaarten.
o Gele kaart = time-out
o Rode kaart = uitgesloten voor deze hoekenwerking. De leerling moet naar de klastitularis.
Deze werkwijze wordt gekozen omdat het eenvoudig is, zowel voor de begeleiders als voor de
leerlingen.
Afspraken einde hoekenwerking:
 10 minuten voor tijd: opruimen
 Toezicht houden op het volgende:
o Iedereen helpt mee.
o De spelletjes worden netjes en in zijn geheel opgeruimd.
o De spelletjes worden terug in de juiste stapelbox gelegd.
o De begeleiders zetten de stapelboxen terug op de afgesproken plaats.
Zorgverbreding
 Gedurende deze hoekenwerking krijgt de klastitularis de kans om met het zorggroepje in een ander lokaal
aan het werk te gaan. Op deze wijze wordt de klastitularis dus klasvrij gemaakt.
 De leerkracht houdt een logboek bij van hetgeen gedaan wordt tijdens de zorgverbreding.
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