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Wees welkom!  
Wees jezelf! 

 

 

Waarom? 

Geef je leerlingen al bij het begin van de schooldag het signaal dat ze welkom zijn op 
school en dat je ieders eigenheid respecteert. Hang de poster met begroetingen aan de 
klasdeur en laat elke leerling bij het binnenkomen een begroeting uitkiezen. 

 

Hoe? 

Ga als leerkracht aan de klasdeur staan en verwelkom elke leerling persoonlijk. De 
leerlingen duiden op de poster de groet aan, waar ze zich die dag het beste bij voelen. 

 

 

 

 

In dit korte filmpje wordt het concept meteen duidelijk. 

 

https://vimeo.com/746469313/98e6e25286
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Hand op het hart 

 

Deze groet wordt ook wel de ‘Maleisische 
groet’ genoemd. Het gebaar wordt vooral 
gebruikt door Zuid-Aziatische moslims om 

elkaar te begroeten. Het werkt als volgt: je legt 
je hand op je hart en knikt of maakt een kleine 

buiging naar de ander toe. 

 

 

 

Voetshake 

 
Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt 
deze groet ook de Wuhan-shake genoemd. 
 De zogeheten footshake is een beweging 
waarbij de voeten dienen als handen en je 

elkaar de voeten schudt. Een kort tikje tegen 
de voet is vaak al genoeg, alhoewel sommigen 

er liever een paar achter elkaar geven. 
 

Tik Tok Footshake Challenge | Footshake 
Dance Tutorial - YouTube 

 

 

 

Hartje 

 

Hier zijn twee varianten mogelijk: 

• Je begroet elkaar door elk met beide 
handen een hartje te vormen voor de 
borst. 

• Je begroet elkaar door elk met de 
rechterhand de helft van een hartje te 
vormen en dan kort elkaars duim en 
wijsvinger aan te tikken. 

 

 

Namasté 

 

Het gebaar wordt tegenwoordig veel gebruikt 
tijdens yogalessen, maar vindt zijn oorsprong 

in hindoeïstisch India. Hierbij worden de 
handen tegen elkaar geduwd, de handpalmen 
raken elkaar, de vingers wijzen naar boven en 

zijn iets richting het hoofd gebogen. Vaak 
wordt er een lichte buiging bij gemaakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=KAO5M1aEDtE
https://www.youtube.com/watch?v=KAO5M1aEDtE


 BIJLAGE voor Kleuters en 1ste leerjaar 
 

3 
 

 

 

 

 

 

Buiging 

 

In sommige, met name Aziatische, culturen is het 
gewoon om bij een ontmoeting een korte buiging 

te maken. Afhankelijk van de status van de 
mensen die elkaar ontmoeten, zal soms de ene 
persoon dieper of langer buigen dan de andere. 
Bij sommigen is het maken van een buiging bij 

wijze van groet zo'n gewoonte dat ze zelfs 
buigen wanneer ze iemand aan de telefoon 

groeten. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuistje 
 

Het vuistje of fistbump, is een 
informele begroeting, bevestiging of 

aanmoediging. De betekenis is vergelijkbaar met 
de handdruk of de high five. 

Om een vuistje te geven balt de aangever 
de hand tot een vuist en stoot hij 

de knokkels (niet te hard en niet te zacht) tegen 
die van de ontvanger. De vuist wordt verticaal of 

horizontaal gehouden. In tegenstelling tot de 
handdruk is het vuistje zowel met de linker- als 

met de rechterhand te geven. 

Er zijn talloze variaties op het standaardvuistje, 
zoals het vuistje met explosie (waarbij de hand 

terug openspringt terwijl de aangever een vocaal 
ontploffingsgeluid maakt) en een high-five 

gevolgd door het vuistje. Vaak  

 

 

Bronnen: 

Geen handen meer schudden door coronavirus? Dit zijn de alternatieven (parool.nl) 

Buiging (beweging) - Wikipedia 

Vuistje - Wikipedia 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groet_(etiquette)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hand_geven
https://nl.wikipedia.org/wiki/High_five
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuist_(hand)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knokkel
https://www.parool.nl/nederland/geen-handen-meer-schudden-door-coronavirus-dit-zijn-de-alternatieven~b0776b6a/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buiging_(beweging)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuistje

