
 

Binnencirkel - Buitencirkel 4 15’ 

 

Leerjaar 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Lesfase 
 

Oriëntatie  Instructie  
(Verwerven) 

Inoefening 
(Verwerken) 

Evaluatie  
Terugblik  

 

Materiaal Voorbereiding 
Voor variant 1: vragen 
Voor variant 2: kaartjes met vragen  

Voor variant 1: vragen voorbereiden 
Voor variant 2:kaarten maken met vragen 

 

Stappenplan 
Een stappenplan om uit te hangen in de klas (foto’s + uitleg van elke stap) vind je als afzonderlijk document op de 
website www.cooperatiefleren.be  

 Instructie voor de leerlingen Begeleiding door de leerkracht 
 

 

 

De leerling in de 
binnencirkel stelt een 
vraag aan de leerling in de 
buitenkring. 
 

Vooraf: 
Maak snel een binnencirkel en 
buitenkring. Dit kan bijvoorbeeld op de 
volgende manier: de leerlingen vormen 
tweetallen. Van elk tweetal gaat één 
leerling in een kring staan met het 
gezicht naar binnen, de andere 
leerlingen zoeken hun partner en gaan 
tegenover hem staan. 
OF Laat de leerlingen met een even  
klasnummer een binnencirkel vormen, 
de leerlingen met een oneven nummer 
gaan tegenover een leerling staan. 
 
Tijdens: 
Geef een signaal wanneer de leerlingen 
moeten wisselen van partner én 
wanneer doorschuiven. Observeer de 
leerlingen tijdens het delen. Ga bij 
enkele duo’s luisteren.  
 
Na:   
Geef eventueel feedback op de 
gehoorde complimenten.   
 

 

 
 

De leerling in de 
buitencirkel antwoordt. 
 

 

 

De leerling in de 
buitencirkel helpt en/of 
geeft een compliment.  
 

Dan wisselen. 
Op teken: de leerlingen in de binnencirkel schuiven met 
de klok mee x plaatsen door. 
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Doelen 
Mogelijke doelen waaraan je kan werken. Kies er 1. 
Deel het doel mee aan de leerlingen. Indien nodig beschrijf je ook het bijpassende gedrag.  

Inhoudelijke 
doelen 

Afhankelijk van het leergebied en de leerinhoud 

Samenwerkings- 
vaardigheden 
(eindtermen) 
 
Legende Eindtermen: 
SV: sociale 
vaardigheden 
M&M: mens en 
maatschappij 
NL: Nederlands  
NL-S: strategieën 
NL-L: luisteren 
NL-Sp: spreken 

Luisteren naar elkaar  
(SV 2 ; NL-S 5.2 en 5.3, NL-L 1.3) 

Elkaar de gelegenheid geven mee te doen / 
beurt afwachten 
(SV 2; M&M 1.7; NL-S 5.2 en 5.3 
 

Duidelijk praten zodat de andere je kan 
verstaan  
(SV 2; NL-S 5.2 en 5.3) 
 

Hulp bieden 
 (SV 1.3; NL-S 5.2 en 5.3; NL-Sp 2.8) 

Een compliment geven  
(SV 1.2; M&M 1.1; NL-S 5.2 en 5.3) 

De spreker aankijken tijdens het praten 
(SV 2;  M&M 1.7; NL-S 5.2 en 5.3) 

 

 
- Controleer of de leerlingen de vraag/opdracht begrijpen. Heb hierbij aandacht voor leerlingen die het 

hiermee moeilijk hebben. Laat hen de opdracht verwoorden.  
- Laat leerlingen die het nodig hebben gebruik maken van informatiebronnen (vb. tafelkaart, neuze-

neuzeboekje wiskunde, een tekst, informatiekaart, algoritme, stappenplan …) om het antwoord te vinden of 
laat concreet materiaal gebruiken ter ondersteuning. 

 

 

Didactische duiding 
 
Doordat elke leerling even veel spreektijd krijgt (doordat je als leerkracht het signaal geeft om te wisselen), is er 
gelijke deelname. De helft van de leerlingen is tegelijkertijd aan het spreken, de andere helft luistert.   
Varianten: 
Variant 1: De leerkracht stelt telkens een vraag waarop de leerlingen beurtelings antwoord geven. 
Variant 2: De leerkracht deelt kaartjes met vragen uit aan elke leerling. Ze stellen om beurt hun vraag aan hun 
partner. Daarna wisselen ze het kaartje en schuiven door.   (Dit is dan een ‘mix en ruil’) 
 

 

Leeractiviteit en voorbeelden 
Voor welke leeractiviteit is deze coöperatieve structuur geschikt?   
Enkele voorbeelden om te concretiseren en te inspireren. 

Leeractiviteit voorbeelden 
                                               

Voorkennis 
opfrissen 
 
Informatie 
uitwisselen 
 
Inoefenen en 
automatiseren 
 
Evalueren 
 

Wiskunde:  
Noem de kenmerken van een vierkant. 
Is een driehoek een veelhoek of een niet-veelhoek en waarom? 
Het dubbel van ..   
 
 Nederlands:   
Lezen/begrijpend lezen 
Een vraag over de tekst vb: Soort tekst?, Wat weet je hier al over? , Wat verwacht je te lezen? 
Wat is je mening over ..?   
Taalbeschouwing: 
Woorden bedenken die rijmen op… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkaar beter leren 
kennen 
 
 
 

WO:   
Wat eet een waterschildpad? 
Noem de hoofdstad van de provincie …  
Wat is een oplossing voor het afvalprobleem op school? 
Wat is je mening over …? 
 
Wat ga je uit deze les onthouden?  
Wat sprak je aan? 
 
 
Wat is je favoriete eten? 
Wat is je hobby? 
Wat zou je graag kunnen?  
Waar heb je een hekel aan? 
Wie bewonder je? 
Noem drie zaken die je goed kan. 
Vertel iets over je gezin. 
… 

 


