
 Dag van de democratie 

 

Goede afspraken maken goede vrienden 
 

 

Materiaal 

 

- spelmateriaal 

- witte flappen papier 

- schrijfgerei 

- 2 stoelen 

 

Organisatie 

 

- Verdeel de klas in hoeken. 

- Zorg dat het mogelijk is om een gesprek te voeren in een kring. 

 

Voor je begint 

 

- Maak 5 keer 5 witte flappen met als titel onderwerpen waar je afspraken rond wil 

maken met je klas, bijv. samenwerken, samen spelen, les volgen, je mening zeggen, 

orde … 

- Bedenk op voorhand welke afspraak je als leerkracht per onderwerp het belangrijkst 

vindt.  

 

 

Doelstellingen 

 

 Kinderen verkennen eigen standpunt over klasafspraken. 

 Kinderen verkennen de standpunten van klasgenoten over klasafspraken. 

 De kinderen ervaren dat afspraken nodig zijn om op een fijne manier te kunnen samen 

leven, leren en spelen. 

 

 



DEEL 1: NADENKEN OVER AFSPRAKEN (Werkvorm filosoferen) 
 

1 Een loopje met de regels 

 

Klassikaal  

 Speel met de kinderen een spel met 2 teams waarvan ze de spelregels al goed 

kennen, bijv. tussen 4 vuren.  

 Speel het spel 4 keer 4 minuten: 

1. Speel het spel. 

2. Speel het spel, waarbij je 1 spelregel laat vallen. 

3. Speel het spel waarbij 1 team van de 2 zich niet aan de regels hoeft te 

houden. 

4. Alle oude spelregels vervallen. Verzin met de kinderen 5 nieuwe spelregels. 

Misschien komen de kinderen er wel zelf op om te stemmen voor de 5 beste 

regels. Speel het spel met de nieuwe spelregels. 

 

2 De argumentenstoel 

 

Klassikaal 

 Plaats 2 stoelen rug aan rug: 1 stoel dient om argumenten te geven, 1 stoel voor 

tegenargumenten. 

 Houd een klasgesprek over het gespeelde spel. 

 Wanneer je naar een mening peilt, gaat een kind op de argumentenstoel zitten om 

te reageren. Hij/zij zegt zijn mening en geeft ook argumenten: ik vind …, want… Wie 

deze mening wil aanvullen, neemt nu plaats op dezelfde stoel. Wie niet akkoord gaat 

en een tegenargument wil geven gaat op de andere stoel zitten.  

 Mogelijke vragen:  

o Wat vond je ervan dat het spelverloop telkens werd veranderd? 

o Wanneer speelde je het spel het liefst? 

o Wat vond je ervan om zonder regels te spelen, team 1/team 2? 

o Hoe vond je het om zelf de regels te verzinnen? 

o Was er een regel die iedereen heel belangrijk vond? Waarom? 

o Kan je een voorbeeld geven van een voorgestelde spelregel die het niet 

heeft gehaald bij de zoektocht naar 5 nieuwe regels? 

o Waarom vond niet iedereen deze regel waardevol? 

o Hoe hebben we het opstellen van nieuwe regels aangepakt? 

o Vind je het belangrijk om spelregels te hebben? Waarom wel? Waarom niet? 

 

 

 



3 Een filosofisch gesprek over afspraken 

 

Klassikaal - kring 

o Vertel dat je een bijzondere denkvraag hebt waarop je zelf het antwoord niet 

weet. Regels zijn een vorm van afspraken. Vertel dat je samen op 

(onder)zoek gaat naar een antwoord op de vraag:  

‘Zijn afspraken nodig om samen te leven?’ 
 

 Geef de kinderen even bedenktijd. 

 Stel de vraag opnieuw en peil naar eerste antwoorden. 

 Subvragen: 

o Wat is een (goede) afspraak? 

o Moet je een afspraak naleven? 

o Wie moet een afspraak naleven? Iedereen? Waarom wel/niet? 

o Wanneer mag je een afspraak overtreden? 

o Zouden mensen zich goed gedragen als er geen afspraken waren? 

o Wat als een afspraak enkel geldt voor kinderen en niet voor volwassenen? 

o Als er een afspraak wordt gemaakt die jij niet belangrijk vindt, moet je je er 

dan aan houden? 

o Als je per ongeluk een afspraak overtreedt, ben je dan schuldig? 

 

Let tijdens het gesprek op volgende tips. 

 

1. Blijf neutraal tijdens het gesprek. Vermijd elk eigen oordeel in een vraag of 

reactie. 

2. Vat tussendoor samen en parafraseer zodat alle kinderen het gesprek 

kunnen volgen. 

3. Vraag door: stel bijkomende vragen. (Waarom denk je dat? Ken je een 

voorbeeld? Is dat altijd zo? …) 

 

 Rond het gesprek af met een antwoord waar de kinderen zich in vinden. Mogelijk 

heb je geen eensluidend antwoord, maar meerdere antwoorden. Vertel de kinderen 

dat op sommige vragen meerdere antwoorden bestaan en dat filosoferen een 

zoektocht is naar een antwoord: soms heb je dat niet na 1 gesprek. 

 



DEEL 2: AFSPRAKEN VOOR DE KLAS 

 

4 Afsprakenmolen 

 
Groepswerk 

 Leg in elke hoek een flap met een onderwerp waarrond je afspraken wil opstellen. 

 Geef een tijdslimiet, bijv. 3 minuten. 

 De kinderen denken na over afspraken over het onderwerp. 

 Ze noteren de afspraken op de flap en verwoorden aan elkaar waarom ze die 

afspraak belangrijk vinden.  

 Ga zelf rond en noteer op elke flap 1 afspraak die je belangrijk vindt. 

 Aan het einde overlopen de groepjes alle afspraken die werden genoteerd. Elk kind 

kiest individueel welke 2 afspraken hij/zij de belangrijkste vindt.  

 De kinderen stemmen en omcirkelen in groep de 2 belangrijkste afspraken. 

 

 De groepen schuiven door en bedenken afspraken voor de andere onderwerpen.  

 
Tip:  

Duid per groep een gespreksleider aan. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen de kans 

krijgt om zijn zegje te doen, bewaart de rust en organiseert de stemming. Eventueel 

kan de gespreksleider veranderen per onderwerp. 

 

5 Verkozen afspraken 

 

Klassikaal 
 Bekijk per onderwerp de verkozen afspraken. 

o Zijn er afspraken die iedereen superbelangrijk vindt?  

o Waarom is dat zo? 

o Wat als iemand zich niet aan deze afspraak houdt? 

o Is er een afspraak die je eerst bedacht in je groepje, maar die je achteraf niet 

goed vond? Welke? Waarom? 

o Wat vind je van de afspraken die de leerkracht noteerde? Waarom? 

o Vind je dit zelf ook een belangrijke afspraak? Waarom wel? Waarom niet? 

Tip:  

- Maak een poster met alle verkozen afspraken en hang die in je klas. Onderteken 

samen deze ‘goedgekeurde wetten.’ 

- Noteer de klasafspraken positief. Schrijf niet ‘Praat niet door elkaar’, noteer 

eerder ‘Het is fijn als we de andere laten uitpraten’.  

Of noteer ze zoals de NMBS dit doet in de trein, bijv. ‘Alle reizigers luisteren 

zachtjes naar hun muziek, behalve wie een banaan in zijn oor heeft’. ‘Alle reizigers 



gooien hun afval in de vuilbak, behalve wie zich een topbasketter waant ’. ‘Alle 

reizigers laten de anderen eerst uitstappen alvorens in te stappen, behalve wie 

dol is op ‘menselijk contact’.’ 

- Het kan tof zijn om de kinderen een ludieke tekening te laten maken bij de 

afspraken. 

 

6 Reflectie 

Klassikaal 
o Hoe hebben wij onze klasafspraken opgesteld? 

o Was het moeilijk om afspraken te bedenken? 

o Was het moeilijk om jouw mening te vertellen? 

o Is je mening over afspraken veranderd? 

o Wanneer (in welke les, op de speelplaats, thuis) zou deze manier van werken 

nog handig kunnen zijn? 

 

 

In deze les oefen je de vaardigheid filosoferen. Filosoferen helpt kinderen anders te 

kijken naar en na te denken over de wereld. Filosoferen verscherpt het kritisch 

denken bij leerlingen: niets is vanzelfsprekend. Tijdens het filosoferen ga je samen 

op zoek naar de betekenis van concepten en toet je deze aan je eigen waarden. 

 

http://djapo.be/filosoferen-geef-invulling-aan-wereld 

 

 

http://djapo.be/filosoferen-geef-invulling-aan-wereld

