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10 vuistregels voor een relaxed begin. 
 
Na de ophokweek en de kerst- en nieuwjaarsfeestelijkheden gaan de scholen gelukkig weer 
open. Hoe begin je nou zo relaxed mogelijk? Hoe krijg je de groep weer bij elkaar? Hoe vind je 
een positieve vibe? Volg de vuistregels of kies er een paar die het beste bij jouw stijl van 
lesgeven passen! Veel plezier! Enne.. blijven ademhalen! 
 
Vuist 1: 
Verzin een leuke startactiviteit;  
-Pluk een bingo van het internet of maak er één met de labels van de pickwickzakjes. Met die 
goede vragen erop. Jeweetweltoch? Of kies gewoon een kleding bingo: spijkerbroek, rode trui, 
veterschoenen… het maakt niet zoveel uit> begin met een leuk spel. 
-Ga lekker met de kinderen theedrinken. Eigen mok mee, theezakkies paraat, heet water er op, 
koekie d’r bij en lekker kletsen maar! Informeel, langs de neus weg. Hoe gaat het? Wat heb jij 
meegemaakt? Hoe was het met Kerst? Wat vond jij van het vuurwerk? Wat of wie heb je gemist? 
En wat denk je dat er nu op school nog gaat gebeuren? Waar kijk je naar uit? Waar zie je tegen 
op?  
-Maak een nieuwjaarsduik in de klas mogelijk: emmer water, handdoeken bij de hand, warme 
coctailworstjes in een schaal, UNOX muts ( optioneel) en laat de kinderen die dat willen, alleen 
de kinderen die dat willen, zelf de kop onderdompelen in het water. En dan die must op de kop 
en een foto voor thuis! Kanjers! Met een worstje en een applaus als beloning! 
-Maak een fijne wandeling met de klas! Gewoon door de buurt! Effe een blokje om is al goed. 
Samen naar buiten, even rennen, even voelen hoe het is om een groep te zijn. En nee, niet op het 
schoolplein, dus… 
Vuist 2: 
Ontspannen door je in te spannen is goed, maar je kan ook ontspannen door te ontspannen…  
-Lekker chillen, mediteren, ademhalingsoefeningen, massage van het bovenlijf, bijvoorkeur de 
rug, armen, nek en het hoofd. Elkaars voeten masseren kan ook! Met sokken aan… 
-Even gewoon lekker zitten, met de handen open op de knie , ogen dicht en dan aan iets 
fijns/moois liefs denken. Het hoeft niet lang te duren! Misschien neem je ze mee met een klein 
verhaal? Van een rustige wandeling door zacht zand op een groot strand? 
Vuist 3: 
Werk de eerste week met een aangepast rooster, waar het kan!  
-Begin elke dag eens met voorlezen en niet meteen met de druk van het schoolwerk. Even het 
hoofd NIET op schoolzaken gericht! Even aan iets anders denken! Even niet vooruit, maar pas 
op de plaats, pas achteruit en dan naar binnen… als je voelt wat ik bedoel… 
-Begin met een goede/ gekke/ onverwachte vraag, waar je het met de kinderen even over wilt 
hebben. (Wat is een deur? Huh? Leg eens aan elkaar uit, wat een deur is? Als ik zeg: 
komodovaraan, waar denk jij dan aan? Wie ben jij over 10 jaar? Wat kies jij: worst of kaas? Jam 
of stroop?)  
-Lees elke dag eerst een fijn gedicht voor en praat daar kort over met de groep.  
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Vuist 4: 
Laat ze de eerste week lekker een paar groepsopdrachten doen, in kleine groepjes.  
-Een grote tekening maken, mega groot, van een onbekende planeet of van een ruimtevoertuig 
of een portret van de ideale leerkracht of een reuzenbloem of van het vuurwerk. Samen tekenen, 
meteen met grote gebaren en met wasco. Daar heb je snel resultaat mee: wasc9o is tekeken en 
kleuren tegelijk!  
-Of laat ze een constructie maken met krantenpapier en plakband. Een stoel/ toren/ brug. Stel er 
geen eisen aan! Het gaat om het proces en de hernieuwing van de samenwerking! 
-Laat ze de klas en de spullen erin opmeten met behulp van hun schoenen. Hoeveel schoenen 
breed, diep, hoog is de klas/ de tafel/ het schoolbord? 
Vuist 5: 
Geef ze een overzicht van wat er de komende weken nog gaat gebeuren. Doe dat NIET meteen de 
eerste dag, maar wacht daar even mee. Teken het voor ze uit, zodat ze helder krijgen, hoe de 
verschillende zaken zich tot elkaar zullen verhouden en waar ze zich op moeten voorbereiden. 
Visualiseer het! Dat helpt! Dat geeft rust! Zeker in de bovenbouw… 
Vuist 6: 
Laat ze een keer hun knuffels en pantoffels mee naar school nemen! Hoe relaxed is dat? Vooral 
tijdens de toetsweken…het helpt! Een beetje van thuis mee naar school. 
Vuist 7: 
Maak gebruik muziek om rust in de klas te krijgen/ bewaren.  
-Op Youtube staan kilometers meditatieklanken, van prettig plonkende akoestische gitaren tot 
en met synthetische vertragingsgolven… Zet dat op, als ze de klas dreigen binnen te donderen 
na een drukke pauze of gebruik het als extra rustgevende impuls tijdens het stillezen of de 
schrijfles. 
Vuist 8: 
Richt op elke dag een vast moppermoment in!  
-Vaste tijd! Niet overslaan! Niet langer dan 5 tot 7 minuten! Mopperen buiten de vastgestelde 
tijd is verboden! Valt er niets meer te mopperen? Stap dan meteen over op het opperen! Wie 
heeft een tip of een leuk (verbeter) idee? 
Vuist 9: 
Schakel de complimentencaroussel weer in.  
-Wie verdient er een compliment? Wij allemaal! Duh! Maar wie in het bijzonder? En waarom? 
Nee, niet omdat zijn of heur haar zo leuk zit… het gaat om eigenschappen en gewenst gedrag. 
Wie was vandaag een fijne vriend? 
Vuist 10: 
Stuur de kinderen elke dag met een krul in de neus naar huis!  
-Eindig dus niet met gemopper, ook al hebben ze er de hele dag met de pet naar gegooid!!! Aan 
het einde van de dag positief afsluiten is van GROOT belang voor het welzijn van je leerlingen. 
Plan de afsluiting van de dag dus goed in. Laat je niet verrassen door de klok! 
-Wie weet er nog een mop of een raadsel?  
-Lees nog even dat spannende verhaal uit! 
-Klap es in je handen ( ritmes raden en nadoen)! 
-Zing een vrolijk lied en maak een dansje! De stoelen staan al op de tafel, toch? 
 
Zet ‘m op! Die Coronaruis op de lijn, die krijgen jullie echt wel klein!!! 
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