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10 vuistregels voor het verbeteren van het welbevinden van je klas. 
De kinderen zijn weer terug op school. Hoe geef je ze een boost voor hun welbevinden? 
Misschien door de volgende 10 vuistregels toe te passen? En vooral door het NIET te hebben 
over achterstanden… die trekken bij! Dat weet ik zeker! Daar is aandacht voor! Geef ze het 
gevoel, dat ze welkom zijn en dat je blij bent om ze te zien. Laat goed merken, dat je 
belangstelling hebt voor hoe ze zich hebben gevoeld thuis en voor hoe het nu met ze is! Zet ‘m 
op! Praat met de leerlingen individueel, in kleine groepjes of met de hele klas. Dat is maar net 
wat jij het fijnste vindt en wat het beste bij jou past. 
Vuistregel 1: 
-Stel gewoon als 1e de vraag: Hoe gaat het met je/jullie? Dan zeggen ze meestal ‘goed’ en dan 
weet je nog niks, maar dan kan je wel door: Als het goed met je gaat, waar merk je dat dan aan? 
Hoe ziet dat eruit? Wat is een goede dag voor jou? 
Vuistregel 2: 
-Houd goed rekening met de verschillen. Niet iedereen vindt het fijn om zomaar over gevoelens 
te moeten gaan praten. Sommige leerlingen willen de lockdown achter zich laten en er juist 
helemaal niets meer over hoeven zeggen. Respecteer dat en dwing niets af. 
Vuistregel 3: 
-Vertel eerst een kort verhaal, voordat je in gesprek gaat. Soms maakt een verhaal het 
makkelijker om het over gevoelens te gaan hebben met elkaar. Je kan een korte anecdote over 
jezelf vertellen. Over wat jij meemaakte in de lockdown, maar je kan ook een verhaal kiezen uit 
een methode of een goed boek. (zie de TOOLTIPS onderaan dit artikel). Dan gaat het nog even 
niet over hen. Dat is veilig. 
Vuistregel 4: 
-Praat na over het verhaal. Vraag nu: herkennen jullie er iets van? Heb je ook wel eens zoiets 
gevoeld? Gedacht? Meegemaakt? Gezien? 
Vuistregel 5: 
-Wat ook helpt is een aantal stellingen ,opmerkingen of emoticons op het bord of op kleine 
gesprekskaartjes. Welke stelling/ opmerking/ emoticon past het beste bij jouw gevoel nu? Wil jij 
er iets over vertellen? 
Vuistregel 6: 
-Heb je niet zo’n praterige klas, laat ze dan door het opsteken van hun hand antwoord geven op 
jouw vragen. Wie voelde zich wel eens eenzaam? Wie maakt zich zorgen over de Cito toets? Wie 
was er wel eens boos op zijn moeder? Je hand niet opsteken mag ook! 
Vuistregel 7: 
-Spreek dan ook een gebaar af voor het begrip ‘soms’. Dat geeft wat meer ruimte voor nuance! 
In mijn klassen deden ze dat met een draaiende hand… (zie filmpje op Youtube) 
Vuistregel 8: 
-Wat ook goed werkt is het laten opsteken, met 2 handen tegelijk, van de duimen. Duimen 
omhoog of omlaag kunnen veel gradaties aangeven van hoe een kind zich voelt. Ging het goed 
in de pauze? Wie had een fijn weekend? Beide duimen kunnen iets anders aangeven. Dan kan je 
navragen: wat betekent die ene duim omhoog en die andere omlaag? 
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Vuistregel 9: 
-kijk de kinderen rustig echt aan. Niet gaan staren, uiteraard! Toon je respect! Laat ze zich 
gezien voelen en kijk niet alleen om te registreren, maar om ook echt te zien! 
Vuistregel 10: 
-Sluit het gesprek af met een vrolijke noot: een gebbetje, een grapje een leuk spel, een dansje of 
een lied. Maak duidelijk, dat dit gesprek nu afgelopen is. Vonden ze het fijn? Maak dan meteen 
een nieuwe afspraak voor een vervolg. 
Succes! 
TIPTOOL:  
-Is er dan niemand boos? Toon Tellegen ( Querido) 
-De methode Trefwoord (methode voor de basisschool voor het vak levensbeschouwing) 
-Het verhalenboek Goed Fout! Jos van Hest en Saskia van der Valk (Kwint’essens) 
 
 
 
 
 
 

 


