
 
Afspraken zelfstandig werken in groep 1 t/m 8   
m.i.v. schooljaar 2014-2015 
 
 
 
Uitgangspunten: 
Het ZW is bedoeld om tijd in de klas voor de leerkracht vrij te maken. 
In deze tijd kan de leerkracht bijv.: 

- Leerlingen die de leerstof van de huidige, laatste of volgende les (nog) niet goed begrijpen, 
helpen. We spreken van pre-, verlengde of herhaalde instructie. 

- Hulp geven bij het inoefenen van een onderdeel. 
- Leerlingen begeleiden, die een eigen leerlijn volgen op één of meerdere vakken. 
Dus: De leerkracht probeert de tijd die vrijkomt te gebruiken om individuele of groepjes 
leerlingen extra hulp te geven. 

 
Groep 1 en 2 
 
Dagplanning 
We maken gebruik van dagritmekaarten, die het programma van die dag weergeven. 
 
ZW 
Aan het eind van groep 2 kunnen de kinderen langere tijd zelfstandig werken (ongeveer 20 min.).  
De leerkracht gaat hier consequent mee om en gebruikt deze tijd om met een groepje kinderen apart 
aan het werk te gaan met zowel zorg- als plusleerlingen. 
Symbool voor zelfstandig werken is een knuffel, die op de stoel wordt gezet wanneer de kinderen 
zelfstandig moeten werken. Hierdoor weten ze dus dat ze niet bij de juf mogen komen. 
 
Planbord 
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een planbord. Hierop mogen de kinderen aangeven waarin ze 
werken. Ze kunnen daarop zien hoeveel kinderen er in de betreffende activiteit mogen en hoeveel er 
al in werken. Op deze manier kunnen ze zelf zien of er nog plek is in de activiteit. Ze maken 
zelfstandig een keuze en mogen hierin 1 keer wisselen (met uitzondering van de jongste kleuters. 
Deze kinderen wisselen namelijk vaker. Als ze ergens anders mee willen spelen, dan moeten ze eerst 
opruimen en hun plaatje veranderen op het planbord. De kinderen corrigeren en controleren elkaar 
hierin 
 
Groep 3 t/m 8 
 
Dagprogramma/ rooster: 
In elke groep staat het rooster per dag op het bord. 
 
Gebruik stoplicht: 

- Tijdens de instructie staat het stoplicht uit 
- Tijdens de start van het ZW staat het stoplicht op rood. Leerkracht werkt aan instructietafel, 

met andere groep enz. 
- Kinderen hebben allemaal een vraagkaartje op hun tafel. 
- Na de instructie gaan de kinderen aan het werk, waarbij de leerkracht nog even een rondje 

maakt voor mogelijk spoedeisende vragen. 
 

 

 



Kleuren stoplicht: 
 
Rood:  

- zelf werken 
- geen overleg 
- vraagkaartje neerleggen mag altijd, wél doorwerken 
- hulp komt later 

 
Oranje: 

- elkaar helpen en overleggen mag zachtjes 
- vraagkaartje neerleggen mag, wél doorwerken 
- hulp komt later 

 
Groen:   

- elkaar helpen en overleggen mag zachtjes 
- vraagkaartje neerleggen mag altijd, wél doorwerken 
- hulp komt snel 

 
 
Gebruik vraagkaartjes: 

- Uitvoering: geel, gelamineerd met vraagteken. 
- Vraagkaartjes zijn de vervanger voor de ‘vinger omhoog’, dus geen vingers opsteken! 
- Liggen tijdens instructie al op tafel 
- Tijdens ZW liggen de kaartjes op hun kant, wanneer je een vraag hebt, zetje het kaartje 

rechtop. 
- Als het vraagkaartje staat, werk je wel verder. Afhankelijk van de kleur van het stoplicht, 

komt de leerkracht langs. 
- Vraagkaartjes zijn alleen bedoeld voor vragen over de lesstof, dus niet om te vragen of je 

naar het toilet mag. 
- In elke klas hangt een toiletkaart (meisjes en jongens), die aangeeft of er iemand naar het 

toilet is, of dat je kunt gaan. 
- Wanneer er veel vraagkaartjes staan, kun je besluiten tot een herhaalde gezamenlijke 

instructie. 
 
 
 
Afspraken als het werk af is: 
Doel: de kinderen leren zelf kritisch aangeven: ik heb hulp nodig. 
 

- Vanaf groep 3 
leggen de kinderen de na te kijken schriften (die ze nog hebben) bewust in de juiste bak:  
  
-ik vond het moeilijk, misschien heb ik hier vanmiddag / morgen hulp voor nodig (als deze les 
  terug komt en/of deze leerling vaker zijn/haar werk in deze bak legt). 

 -ik vond deze les best moeilijk, maar het is me (uiteindelijk en misschien wel met extra  
    instructie van de leerkracht) gelukt. 

-deze les / dit doel heb ik zelfstandig bereikt, dat lukte me.     
 

- Vanaf groep 5 geven de leerlingen het bovenstaande aan door op de weektaak de juiste 
smiley te kleuren bij elke les (?) 

-  
 



Instructie: 
De instructie vindt op meerdere niveaus plaats (zie afspraken instructie). 
Bij sommige lessen geef je de leerlingen, waarvan je weet/ verwacht dat ze het werk al begrijpen, 
een korte aanwijzing, zodat ze zonder instructie al kunnen beginnen. 
Vervolgens geef je aan de rest van de klas een reguliere instructie. 
De kinderen, waarvan je tijdens de instructie en/of tijdens het zelfstandig werken na de instructie 
(Snappet) merkt dat ze nog extra hulp nodig hebben,  geef je verlengde instructie aan de 
instructietafel. 
 
 
Instructietafel, instructieplaats: 
Kinderen kunnen op eigen verzoek of op aangeven van de leerkracht extra instructie/ voorinstructie 
krijgen aan de instructietafel. Deze is zodanig geplaatst dat de leerkracht enerzijds overzicht kan 
houden op de klas en anderzijds er een zekere beslotenheid kan zijn.  
 
Werkmansoren (N.B: als de oortjes eerst in de oren gaan en daarna de werkmansoren erover heen, 
horen ze nog minder) 

- Als ze via thuis betere werkmansoren kunnen/ willen regelen voor hun eigen kind is dit 
prima. 

- Alleen als je aan het werk gaat (niet tijdens instructie); 
- De leerkracht bepaalt wie ze krijgt; 
- Het moet kinderen kunnen helpen ‘ik kan hierdoor beter werken’; 
-  

 
Algemeen: 
Zorg ervoor dat de leerlingen de regels kunnen dromen. Herhaal de regels regelmatig. Zet de 
voornaamste regels op het bord of papier.  
In sommige groepen kan een time-timer handig zijn om de tijd aan te geven. 
Denk na over de inleverplaats voor schriften en ander werk. 
Denk na over vaste afspraken over toiletbezoek, punten slijpen en materiaal pakken. 
 

 
 

Weektaak 
 

We maken de weektaak m.b.v. weektaak.com voor de groepen 4 t/m 8. 
We zijn nog aan het zoeken naar een opbouw hierin, bv. 

 
Groep 1   - 
 

Groep 2   -   werken en plannen m.b.v. het planbord? 
 

Groep 3   -   een dagtaak, waarop voor elke dag staat aangegeven wat de 
   leerlingen (kunnen) gaan doen als ze klaar zijn met het gewone  

 werk. Hierin mogelijk ook de hoek/hoeken in de klas. Dit wordt    

 halverwege groep 3 een weektaak?  
  

Groep 4   -    een weektaak, waarop ook momenten aangegeven zijn, waarop ze  
  kunnen kiezen met welk werkje / opdracht ze beginnen + extra 
  werk (mogelijk in de hoek / hoeken in de klas?) om te doen als ze  

  klaar zijn. 
 



Groep 5 t/m 8 maakt de weektaak m.b.v. Weektaak.com 

Dit moet nog verder afgestemd worden, we gaan er eerst maar eens mee aan 
het werk. 


