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November 2018

Activiteit Rode Neuzen
Speluitleg
Elke klas kreeg een platte grond van de school waar cijfers op stonden van 1 tot 8, op
elke plek lag er een rode neus en afwisselend een vraag of spel.
Onze vragen:
- Wat is je reactie als je hoort of ziet dat iemand van je klas hulp zoekt?
- Heb je ooit een van je minpunten kunnen gebruiken als iets positiefs?
- Voel je een groot verschil tussen 6de leerjaar en 1ste middelbaar?
- Noem minstens 1 positieve eigenschap van elke klasgenoot.
Onze spellen:
- Een geblinddoekt parcours
- Zet stoelen in een kring, iedereen doet zijn ogen dicht en het is de bedoeling dat je
zo ver mogelijk telt zonder af te spreken wie welk nummer zegt. Als meerdere
personen hetzelfde nummer zeggen, moet je terug vanaf 0 beginnen tellen.
- Gebruik als groep max een bepaald aantal voeten en een bepaald aantal handen om
aan de overkant te geraken.
- Ga allemaal op een zeil staan en probeer dit zeil om te draaien (niemand mag de
grond raken!)

Timing
Wij hebben om dit te doen 3 lesuren de tijd gekregen.
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Verloop
De spellen werden geleid door de meter of peter van de klas en de leerkracht aan wie
de klas les gaf op het uur zelf was er ook bij voor extra begeleiding.

Tips
We hebben gemerkt dat elke klas anders is (bv. Mijn klas vond het praten veel leuker
dan de spellen, we hebben zelfs een spel overgeslagen (op het verzoek van de
leerlingen zelf!) zodat ze konden verder praten, terwijl dat andere klassen de
spelletjes vele leuker vonden.)
We hebben het spel natuurlijk ook voor een groot deel in de handen van de leerlingen
gelegd, vooral bij de vragen (--> we hadden extra vragen voor als het gesprek zou stil
vallen, maar als het gesprek een beetje afdwaalde van de oorspronkelijke vraag
hebben we dit laten gebeuren)
Voor ons en de leerlingen was het een geslaagde voormiddag! We hebben veel
complimenten ontvangen, de klas beter leren kennen, enkele nieuwe leerlingen die
zich willen inzetten voor Conflixers en we zitten al bomvol ideeën voor volgende
activiteiten.
Zeker een aanrader voor andere Conflixer scholen

!

Eline
Conflixer GO! Geel

www.deconflixers.be
pagina 2 van 2

Vlaamse Scholierenkoepel
Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel; 02 894 74 70, www.scholierenkoepel.be

Volg de
Conflixers
op Facebook

