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Afscheid Nemen 

11 Werkvormen om met afscheid aan de slag te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelly Bijlsma JBC&T Begeleiding, Coaching & Training  

e-mail adres  info@jbct.nl  

website   www.klassenkracht.nl 

website   www.jbct.nl  

facebook pagina  https://www.facebook.com/Groepsvorming  

blog    www.klassenkracht.nl/blog/ 



   

11 werkvormen Afscheid Nemen  - gratis E-book van Jelly Bijlsma 2015  I www.klassenkracht.nl 

	  

3	  

 
Inhoudsopgave  
 

Inleiding...........................................................................................4  

1. Klassengesprek..............................................................................5  

2. Kaartje Schrijven............................................................................5  

3. Ganzenbord (tafelspel)....................................................................6  

4. Ganzenbord (vloerspel)...................................................................6  

5. Sfeerkaarten..................................................................................7  

6. Fotospel.........................................................................................7  

7. Fotoreportage.................................................................................7 

8. Herinneringen.................................................................................7  

9. Doosje met Herinneringen................................................................8  

10. Afscheidsboek...............................................................................8 

11. Balonnen......................................................................................8  

Wie is Jelly Bijlsma?...........................................................................10  

Bijlage Ganzenbord............................................................................11  

 
 

 

 

 

 

 



   

11 werkvormen Afscheid Nemen  - gratis E-book van Jelly Bijlsma 2015  I www.klassenkracht.nl 

	  

4	  

Inleiding  
 
Afscheid Nemen  

Tegen het eind van het school jaar dient de laatste fase van groepsvorming zich aan: Termination of 
Evaluatiefase. In de groepen die elkaar na de zomervakantie weer zien wordt deze fase niet bewust 
beleefd. Dat is jammer want er zijn toch elk jaar veranderingen. Er gaan leerlingen weg, of er komen 
leerlingen bij. De groep wordt anders samengesteld, de leerkracht verandert.  

Het meest bewust wordt termination ervaren in groep 8. Er zijn allerlei activiteiten die dat afscheid 
ondersteunen. Kinderen gaan op kamp, bereiden samen een musical voor die ze aan het eind van het 
schooljaar laten zien aan de kinderen van de school en de ouders. Er is meestal een afscheidsfeest of 
een eind barbecue.  

Kinderen uit een positieve groep hebben behoeft aan het vastleggen van contacten en herinneringen. 
Zij vinden het afscheid nemen lastig omdat de basisschool bekend en vertrouwd is en zij volgend jaar 
weer als jongste ergens opnieuw gaan beginnen. Je ziet soms dat kinderen zich hier op voorbereiden 
door op elkaar te gaan ‘vitten’. Voor sommigen is Afscheid nemen vanuit ruzie veel makkelijker dan 
het voelen van het gemis. De normen vervagen en er ontstaan meer wrijvingen dan gewoonlijk en de 
samenwerking stokt wat. Hoe organiseer je samen met kinderen Afscheid? Hoe geef je het Ritueel van 
Afscheid vorm? Het omgekeerde zie je ook, dat kinderen juist heel erg gaan ‘klitten’ (het reünie 
syndroom).  

Afscheidsrituelen zijn belangrijk in deze fase. Ze geven vorm en uiting aan de terminationfase en ze 
geven de kinderen de ruimte om de groep op een goede manier te laten eindigen. Een Ritueel is een 
gebruik dat steeds terugkeert bij een bepaalde gebeurtenis. In dit geval aan het eind van het 
schooljaar. Een Ritueel heeft zes kenmerken:  

a. het heeft een vast patroon  
b. het bestaat uit woorden, daden en symbolen  
c. je gebruikt het bij belangrijke levenservaringen  
d. het verwijst naar wat belangrijk is  
e. het versterkt het gemeenschapsgevoel  
f. het maakt mensen (weer) sterk  
 
Leuk om hier met de groep (en met je team) bij stil te staan. Hoe nemen wij jaarlijks afscheid van 
elkaar? Hoe kunnen wij herinneringen koesteren? Dit geldt niet alleen voor groep 8. Welke activiteiten 
doen wij? Hoe kunnen we nog meer de kenmerken van een ritueel er in verwerken. Hoe kunnen we 
samen met de kinderen de overgang van een oude naar een nieuwe periode op een bewuste manier 
vorm geven in een ritueel, zodat leerlingen ook in hun verdere leven deze stappen kunnen toepassen?  

 

Ik wens je er veel plezier mee en hoor graag leuke ervaringen terug! Mail me dan op 
jelly.bijlsma@jbct.nl of plaats het op mijn facebookpagina https://www.facebook.com/Groepsvorming 
zodat andere leerkrachten (en dus de kinderen) ook van jouw ideeën kunnen genieten.  
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1. Klassengesprek  

Voer klassengesprekken met de 

kinderen over het naderende 

afscheid en bespreek de signalen 

van ‘vitten’ of ‘klitten’. Als 

leerkracht is je rol vooral: aktief 

luisteren naar de gevoelens en 

verhelderen hoe het komt dat 

deze verschijnselen optreden.  

 

 

 

2. Kaartje Schrijven  

Verzamel een doos met wenskaarten (denk aan 

de gratis kaarten van Boomerang). Laat leerlingen 

een kaart uitkiezen en deze kaart aan 

zichzelf schrijven. Je laat ze een 

boodschap schrijven met daarin een 

vakantiegroet en een positieve herinnering aan 

de groep van het afgelopen jaar. Dus Marieke 

schrijft: “Lieve Marieke, geniet je een beetje van 

je zeilkamp? Wat hebben we veel plezier gehad 

hè tijdens het kamp. Vooral de dropping was 

echt gaaf! Groetjes, Marieke”. Je neemt de 

kaarten in (plakt er een postzegel op) en vertelt 

de kinderen dat je ze over 3 weken verstuurt.  
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3. Ganzenbord (tafelspel)  

Neem de groep mee terug in de tijd. Help de leerlingen 

het jaar te overzien. Welke belangrijke gebeurtenissen 

zijn er geweest?  

   

Wat zijn bijzondere momenten geweest voor de kinderen in de klas? Je kunt 

de kinderen een Ganzenbord spel laten maken. Dit kan in groepjes van vier. 

(zie ook bijlage). Laat de kinderen symbolen bedenken voor bepaalde vakjes. 

Deze stellen een gebeurtenis of herinnering voor, die verteld worden als je er 

op komt te staan of waar je iets moet doen. Laat de kinderen dit vooral zelf 

bedenken.  

 

4. Ganzenbord (op de vloer)  

Maak gebruik van het 

Ganzenbordspel uit 3. En speel 

het spel op de vloer. Teken met 

bordkrijt het spel op de grond 

(of buiten op het plein), of 

maak het spel met gekleurde 

A4tjes. Je kiest dan een een 

ganzenbordspel dat gemaakt is 

bij 3 en die speel je met elkaar.  
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5. Sfeerkaarten  

Aan de hand van kaarten met elkaar belangrijke gebeurtenissen van het 

afgelopen jaar bespreken: Ansichtkaarten, foto’s of zelfgemaakte kaarten 

met kleurrijke of symbolische of gekke afbeeldingen. Verspreid de kaarten op 

tafel. Geef de opdracht: kies een kaart die voor jou staat voor een 

belangrijke gebeurtenis van het afgelopen jaar. Maak een rondje en laat alle 

leerlingen iets vertellen bij de gekozen kaart.  

  

6. Fotospel (KPC fotospel 11,23 http://www.kpcgroep.nl/kpc- 

groep/publicaties/fotospel.aspx )  

De foto's kunnen gebruikt worden als reflectiemiddel, om een 

doel visueel te maken of om een gevoel onder woorden te 

brengen. Ideeën voor gebruiksmogelijkheden zijn toegevoegd.  

Bv. Kies een kaart die past bij onze groep, en laat kinderen 

hun keuze toelichten.  

 

7. Fotoreportage  

Verdeel de klas in groepen van vier of twee kinderen. En geef ze de opdracht 

om een fotoreportage te maken van hun schoolperiode (met een mobiele 

telefoon). Laat ze er een powerpointpresentatie van maken en presenteren 

aan de groep.  

 

8. Herinneringen  

Zorg voor een houten kist of een schoenendoos. Alle leerlingen krijgen een 

vel papier. Op de tafel liggen viltstiften, tijdschriften, plakplaatjes etc. De 
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leerlingen maken een tekening van de mooie momenten van het jaar. Dit 

kan met symbolen, plaatjes etc. Aan het eind van de lews stoppen de 

leerlingen hun tekeningen in de kist of de doos. Af en toe pak je de doos en 

laat je kinderen een tekening eruit halen. Een leerling vertelt dan iets over 

de tekening van een klasgenoot. Wat zijn de herinneringen die hij/zij ziet op 

de tekening? Iedere leerling omschrijft een tekening van een ander. 

 

9. Doosje met Herinneringen  

Dit is een variatie op 2 en 7. Laat kinderen foto’s maken of 

herinneringen opschrijven op kaartjes die ze in een zelf 

beschilderd of beplakt doosje bewaren. Hierin zitten de 

herinneringen van 8 jaar basisschool. Of de herinneringen van 

het afgelopen jaar.  

 

10. Afscheidsboek 

(http://www.vriendenboeken.nl/themas/afscheid-groep-8.html)  

  

 

 

 

 

 

Laat ieder kind een afscheidsboek maken. Kies een mooie foto en titel voor 

de omslag en schrijf een persoonlijk voorwoord. Alle klasgenoten kunnen de 
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vragen beantwoorden en foto's toevoegen. Voorbeelden van vragen:  

Omschrijf je klas  

Leuk op school vind ik...  

Mijn favourite juf of meester is....  

De leukste vakken vind ik.....  

Vakken die ik niet leuk vind zijn...  

Het leukste dit jaar was...  

Mijn beste vrienden waren.....  

Wat we tijdens het buitenspelen heel graag deden.....  

De leukste herinneringen die ik heb aan school zijn:  

Over 20 jaar ben ik.... 1 

 

MAAK ER EEN MOOI AFSCHEID VAN!  

11. Balonnen  

Zorg dat er zoveel balonnen zijn als dat er leerlingen zijn. Laat iedereen iets 

aardigs over/voor de ander schrijven. Die ballon nemen de kinderen aan het 

eind van de dag of week mee naar huis!  
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Wie is Jelly Bijlsma?  

Ik help Basisscholen Regie te voeren op 

Groepsvormingsprocessen, waardoor er een sociaal leer- en 

leefklimaat ontstaat zonder pestgedrag en ordeproblemen.  

Ik ben leerkracht, orthopedagoog, gz-psycholoog en 30 jaar 

werkzaam in en rond het onderwijs. Gespecialiseerd in de 

begeleiding van "vastgelopen" teams en "moeilijke" groepen. Ik 

geef teamtrainingen, supervisie en individuele coaching.  

Ik ondersteun scholen vanuit de RESPECT-aanpak bij het optimaliseren van hun 

pedagogisch en sociaal (groeps) klimaat in de school.  

Missie  

Een bijdrage leveren aan een betere wereld door leerkrachten deskundig en bewust 

te laten worden van de diepere betekenis van het groepsdynamisch proces. Met als 

doel kinderen sociaal, zelfbewust en verantwoordelijk te leren worden.  

Pesten, slechte leerprestaties, veel ruzies, slechte samenwerking tussen kinderenl; 

het zijn allemaal gevolgen van een negatief verlopen groepsproces. Een negatieve 

groep zorgt voor ordeproblemen en veelal slapeloze nachten; zowel bij de leerkracht 

als bij de leerlingen. Om een groepsvormingsproces actief te begeleiden moet je als 

team goed afgestemd zijn op elkaar. Daarom wil ik schoolteams graag 

ondersteunen, want:  

 

Jij bent het Verschil! 

 
 
Gebruikte bronnen:  
Beweging in je brein.Monique Hampsink en Nanette Hagedoorn 
Handboek positieve groepsvorming. Maya de Bakker-de Jong & Ivo Mijland Begeleiden van de groep.  
Piet Gielis, André Konig en Jan Lap Ganzenbord: 
http://pleinm.files.wordpress.com/2012/06/ganzenbord-10462.jpg  
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