
Workshop Knipoogles 



Doel Knipoogles

Een betere omgang met elkaar door:

•Minder ruzie in de klas

•Als er ruzie is, dat de kinderen in staat zijn om er 

over te praten en om alles weer goed te maken

•Een aanzet creëren tot een gezellig klasklimaat

(als deze er nog niet is)



Doel Knipoogles

Een betere sfeer in de klas door:

•Het bespreken van gedrag

•Respect te creëren voor het feit dat we 

allemaal anders zijn

•Inzichtelijk te maken dat we allemaal wel 

eens een foutje maken



Doel Knipoogles

Kinderen voelen zich thuis in de klas

met:

•Voldoende vrienden en vriendinnetjes

•Het inzicht dat zij anderen kunnen 

stimuleren



Het waarom!

Het hart en respect centraal

Leren vanuit het hart te 

communiceren!



Kracht van de Knipoogles



Kracht van de Knipoogles

Het zelf naar oplossingen zoeken biedt de 

kinderen meer uitdaging dan de door de 

leerkracht aangereikte ideeën toe te passen. 

In de praktijk blijkt dat dit laatste niet of 

nauwelijks werkt. 



Inhoud
 Basis is 8 lessen, van 1 ½ uur

 Programma op maat

 Deel onderwerpen door leerlingen aangereikt

 Kinderen zoeken zelf de oplossingen & spreken elkaar aan 

(LeerKRACHT van de leerlingen)

 Gaan uit van eigen kwaliteiten. Open staan voor elkaars 

verhaal en gevoelens

 Veel opdrachten/ doen!

 Het schriftje

 Respect!

Kleine kinderen moet je diepe wortels geven, Grote  kinderen vleugels’… Lao Tse, chinees filosoof



Complimenten geven

Les 2 introduceren we de complimenten briefjes.

Deze gaan we NU samen doen!



Voorbeelden van oefeningen

Pesten…

Voorbeelden uit de klas, 
oplossingen in schriftje,  
klassikaal 
inventariseren & samen 
gaan voor de 
oplossingen.

Anders zijn…

Stellingen spel: 

Als je een handicap 
hebt ben je zielig..

Iemand met een 
handicap is net als jij en 
ik…

Als je gehandicapt bent 
heb je altijd hulp nodig 
van een ander…



Ervaringen leerlingen, docenten 

en ouders
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Cijfer voor de omgang met elkaar Cijfer voor de sfeer in de klas Cijfer voor hoe jij je voelt in de klas

Gemiddelden van cijfers van leerlingen 
voor en na de knipooglessen

voor na



Ervaringen kinderen

“Alles is veranderd”

“Minder druk”

“Dat we stiller zijn, beter oppassen wat we tegen 

elkaar zeggen. En we moeten stil zijn als er een 

gast in de klas is!!!”

“Het gaat heel goed”

“Dat niemand wordt gepest”



De leraar

“Er is zeker verbetering merkbaar, toch blijft 

het voor een aantal heel moeilijk om 

‘normaal’ met elkaar om te gaan. Het 

respect is beter, toch blijft het lastig om 

naar jezelf te kijken in plaats van de ander’



Laatste oefening

Stellingen over het internet



Meer informatie?

Bel of mail Christel de Krosse

06-46378612/ c.dekrosse@mee-og.nl

mailto:c.dekrosse@mee-og.nl


Nieuwsgierig naar ons overig

aanbod?

•AutismeBelevingsCircuit

•MEE Op Weg

•E-learnings Her- en erkennen beperkingen

Kijk ook eens op www.mee-og.nl of op de site 

van een MEE bij u in de buurt.

http://www.mee-og.nl/

