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Speeddate op de 
speelplaats 

 

 

Waarom? 

Door te werken met een doorschuiftechniek zorg je ervoor dat alle leerlingen van de klas in korte 
tijd met elkaar een babbeltje slaan. Met de uitgebreide vragenbatterij maak je hen bovendien 
bewust van wat school voor hen betekent en wat er voor hen nodig is om graag naar school te 
gaan. 

 

Wat moet je voorbereiden? 

Kies een doorschuiftechniek en tref de nodige voorbereidingen die erbij horen. 

 

Hoe ga je te werk? 

 

• Doorschuifsystemen 

Er bestaan verschillende manier om leerlingen telkens te laten doorschuiven zodat ze in een 
nieuw groepje terechtkomen: 

o Carrousel 

Voor een carrousel werk je met een binnen- en buitencirkel. Zet de stoelen voor je eraan begint 
op deze manier klaar. 

De leerlingen in de binnencirkel schuiven na elke vraag een stoel naar links op en de leerlingen 
in de buitencirkel schuiven na elke vraag een stoel naar rechts op. Een nadeel van dit systeem 
is dat de leerlingen alleen leerlingen uit de andere cirkel tegenkomen. 
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o Iedereen ontmoet iedereen! 

 
Het is leuk als je ervoor kunt zorgen dat alle leerlingen elkaar eens ontmoeten tijdens de 
activiteit. Om dat te organiseren kan je gebruik maken van deze website: 
https://goodenoughgolfers.com/ 
Geef de namen van de leerlingen in en bepaal hoeveel groepjes je telkens nodig hebt, hoeveel 
leerlingen elkaar elke ronde ontmoeten en hoeveel rondes er zullen zijn. 

Bij een groep van 18 leerlingen kan je kiezen voor 

 Telkens 2 leerlingen samen Telkens 3 leerlingen samen 

Number of groups 

(aantal deelnemers delen 
door aantal leerlingen per 
groep) 

9 6 

People per group 

(aantal leerlingen per groep) 

2 3 

Number of rounds 

(aantal rondes dat je wilt 
organiseren) 

17 9 

 

 

• Vragen 

 

- Wat is het leukste dat je ooit gedaan hebt op school? 
- Op welke dag van de week kom jij het liefst naar school? Waarom is dat zo? 
- Wat mis je het meeste als je ziek bent en niet naar school kunt komen? 
- Wat is jouw lievelingsplekje op school? 
- Welk complimentje zou jij aan de leerkracht willen geven? 
- Wat doe je het liefst tijdens de speeltijd? 
- Wat is het grappigste dat je ooit beleefd hebt op school? 
- Wat heb jij het allerliefste in je brooddoos? 
- Welke spelletjes speel je graag op de speelplaats? 
- Wanneer deed er iemand iets liefs voor jou op school en wat was dat juist? 
- Wanneer deed jij de laatste keer iets liefs voor iemand op school en wat was dat juist? 
- Wat is de interessantste / leukste / … les die jij je kunt herinneren? 
- Heb je op school al eens iets gedaan wat je eerst niet durfde? Wat was dat dan? 
- Als jij voor één dag leerkracht zou zijn, wat zou jij de klas dan willen leren? 
- Wie uit jullie klas zou de beste leerkracht zijn? Waarom denk je dat? 
- Wanneer voelde jij je dit schooljaar al trots? 
- Wat wil je dit schooljaar graag leren? 
- Welke klasregel vind je de moeilijkste om niet te overtreden? 

 

Wil de de vragen graag projecteren zodat het meteen voor iedereen duidelijk is? Dan kan je deze 
presentatie gebruiken! 
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