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SAMEN GROEIGERICHT OEFENEN

De leerlingen zijn terug op school! Volop kans om leerstof 

weer sámen goed te oefenen, maar waar begin je met een 

groep die langere tijd onderwijs op afstand heeft gekregen? 

Bazalt Groep, bestaande uit onderwijsadviesbureaus 

Bazalt, HCO en RPZ, ontwikkelde de handreiking Samen 

Groeigericht Oefenen voor scholen. Een kant en klaar 

beschreven organisatiemodel voor 8 weken om kort dagelijks 

de leerstof die jouw groep nodig heeft te oefenen.

periode van 8 weken.  Je hebt veel tijd 

om te kijken en te luisteren en waar 

nodig te begeleiden. Je oefent je eigen 

vaardigheden in observeren, coachen 

en begeleiden van je leerlingen bij de 

uitvoering van de coöperatieve structuren.

De handreiking is gericht op groei. 

Leerlingen volgen hun eigen voortgang

door formatieve evaluatie en de voortgang

die als groep wordt gemaakt wordt gevierd. 

Het werkt stimulerend en zorgt voor een 

groepsdoel en groepsgevoel! De leerstof- 

inhoud bepaalt de leerkracht (samen met 

de leerlingen).

Om mee te beginnen
Om je alvast op weg te helpen delen we 

op pagina 13 hier naast een structuur die 

je direct kunt toepassen in je groep.

Meer Samen Groeigericht 
Oefenen? 
Samen Groeigericht Oefenen kan echt door 

alle scholen in alle groepen toegepast wor-

den en is ook toepasbaar in het SBAO !

Als je nog niet met coöperatieve structuren 

werkt is dit je kans, het wordt uitgebreid be-

schreven hoe je dit organiseert in je groep. 

Werk je al met didactische structuren is dit 

ook fijn, alle leerlingen profiteren daarvan. 

In korte tijd volop efficiënt oefenen: per-

soonlijk en met de groep. Wil je ook aan de 

slag en je leerlingen laten oefenen, gericht 

op groei in leren? Meld je dan nu aan voor 

de informatiebijeenkomst op woensdag-

middag 14 april van 15.00 tot 16.00 uur. 

Je krijgt informatie en training van één van 

onze experts in een online informatiebij-

eenkomst ‘Samen Groeigericht Oefenen. In 

1 uur leer je hoe je de handreiking efficiënt 

inzet met je leerlingen en heb je nog meer 

suggesties voor aanpak, monitoring en leer-

stofinhoud. Leuk om door samen te oefenen 

als groep te groeien, niet alleen onderwijs-

inhoudelijk, maar ook sociaal-emotioneel!

LAAT ZIEN

Voorbeeld groepsdoel: aan het eind van deze week 

kennen we deze spellingregel, kunnen die toepassen en 

schrijven (aantal) woorden foutloos.

Nodig: wisbord-stift of oefenschrift

tijdens korte momenten in de speel-leerles. 

Deze handreiking voor groep 1-2 bevat een 

complete beschrijving hoe je de oefenmo-

menten tijdens de speel-leerlessen dage-

lijks organiseert, hoe je formatief evalueert 

en monitort en hoe de leerlingen hun 

persoonlijke groei kunnen bijhouden. Ook 

de speel-leerlessen zijn rondom een thema 

uitgewerkt in deze handreiking. 

Groep 3 t/m 8
De handreiking beschrijft voor deze 

groepen 4 structuren per week voor een 

De handreiking is erop gericht dat je als 

leerkracht meteen kunt starten met het 

coöperatief oefenen van leerstof die jouw 

groep nodig heeft: maatwerk dus! De 

handreiking bevat in totaal 10 didactische 

structuren die je als leraar inzet met 

de leerstof die jouw leerlingen moeten 

oefenen. In dit coöperatieve oefencircuit 

weten leerlingen waar ze staan en 

wat ze door (extra) oefening willen en 

kunnen bereiken.  De handreiking Samen 

Groeigericht Oefenen is voor leraren in PO 

groep 1 t/m 8.

Groep 1-2
Leraren van de groepen 1-2 zetten 4 dagen 

twee didactische structuren per week in 

12482_AVS_Special_2020-21#3_Topic.indd   12-13 01-03-2021   09:02


