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INKLEDING KICK-OFF 
 

MAMA’S EN PAPA’S OP DE SCHOOLBANKEN 
 Organiseren van een dag waarop ouders/ familieleden mogen meekomen naar de klas en alles meevolgen zoals het normaal verloopt. 

 Organiseer met de kinderen enkele activiteiten voor de ouders tijdens de speeltijden en middagpauze: spelletjes, koffie met koekjes, praatgroepjes…. 

 Laat elk kind voor zijn/ haar familielid een rapport (niet met punten, maar met feedback) maken. 

 Eindig de dag met een groepsgesprek waarin de familieleden mogen vertellen wat ze ervan vonden en of ze iets hebben bijgeleerd. 

 OPMERKING: als leerkracht kan je ook een familielid meebrengen. 

 

PRAATUURTJE VOOR OUDERS 
 Via de praatuurtjes leren de ouders elkaar beter kennen en leer je ook als leerkracht de ouders beter kennen. Dit kan je organiseren door een paar momenten 

te voorzien waarop de ouders welkom zijn voor een informele babbel.  

 Daarnaast krijg je ook beter een zicht op wat er leeft bij de ouders. Wat voelen en denken ze? Hebben ze zinvolle ideeën? Wat zouden ze graag anders zien? 

Hierbij krijg je dus ook input voor je project. 

 Je kan dit telkens aan een bepaald thema koppelen. Als eerste sessie kan dit bijvoorbeeld over het project High Five gaan. 

 

SFEER OP SCHOOL 

Speeddating 

 Leerkrachten en leerlingen leren elkaar beter kennen bij deze activiteit.  

 Er staan twee cirkels met stoelen (binnen- en buitencirkel). Er kan muziek op de achtergrond spelen. 

 Twee personen zitten tegenover elkaar en praten 1 minuut met elkaar.  

  Na het belsignaal schuiven de personen van de buitencirkel één stoel op. De binnencirkel blijft zitten. 

 De activiteit kan gerust uitgebreid worden met ouders.  

 Inspiratie voor gespreksonderwerpen kan gehaald worden uit gespreksstarters voor kinderen. 



www.sfeeropschool.be 

Lolympische spelen/ Laddercompetitie 

 Via deze activiteiten bekomt men meer sfeer op school. De leerlingen en  leerkrachten leren elkaar beter kennen.  

 Leerlingen proberen verschillende sporten uit of vervullen verschillende opdrachten. 

 Klassen kunnen elkaar uitdagen. Diegene die een uitdaging wint, mag één trapje naar boven. 

 De bedoeling is dat iedereen boven aan de ladder staat. Groepen mogen elkaar ook helpen als zij reeds bovenaan staan. 

 Als beloning kan telkens een groep bovenaan landt, een stukje van de mascotte getoond worden (bv. aan de hand van verschillende puzzelstukjes). Op deze 

manier wordt een deeltje van het project onthuld. 

 Leerkrachten kunnen hierbij als jury optreden. 

 

Fata Morgana 

 Kinderen leren om beter samen te werken. Door de opdrachten wordt het wij-gevoel versterkt. 

 De directeur daagt de school uit met vijf opdrachten. Daarbij kunnen ze vijf sterren verdienen, vijf puzzelstukken…. 

 De leerlingen en leerkrachten hebben een week de tijd om op elk vrij moment opdrachten uit te voeren.  

 Als alle opdrachten geslaagd zijn wint de school een prijs, wordt de mascotte of het project onthuld,…. 

 

 

Spelletjesmiddag 

 Leerkrachten en leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen. 

 Tijdens de (middag)pauze kunnen spelletjes gespeeld worden.  

 Samen kan er gewerkt worden naar een uiteindelijk doel, waarbij een stukje van het project onthuld zal worden.  

 Het kan ook als ontmoetingsmoment voor ouders dienen en ook hieraan kan een moment gekoppeld worden waarop het project officieel wordt voorgesteld. 

 De volgende vragen zijn belangrijk om de spelletjes te bepalen: zijn er meerdere spelers mogelijk? Kan er gemakkelijk ingestapt worden? Kan het spel binnen 30 

minuten gespeeld worden?.... 
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INKLEDING KICK-OFF 
Kom in de krant 

 Bedenk een toffe actie om met de school te doen. Iets wat de lokale pers interesseert m.a.w. wat origineel, leuk of groot is.  

 Voorbeelden: 

o Harlem shake, lipdub, flashmob… fimpjes 

o Een actie voor een andere organisatie bv. vrijwilligerswerk in een rusthuis  

o Een toffe activiteit zoals leerlingen les laten geven in een andere klas.  

o Iets doen voor het goede doel 

 Stel daarbij een persbericht op over wat je gaat doen, wat je project precies is en stuur dit uit naar mogelijke lokale pers. 

 

 

SFEER IN DE KLAS 

Fotoshoot 

 Maak een toffe klasfoto/ schoolfoto als start van het project. Hang deze uit op de project-wall. Op deze manier kan de hele school de klasfoto’s of schoolfoto 

zien. 

 Laat kinderen eventueel accessoires meebrengen in een thema. 

 Brainstorm over hoe de foto er dient uit te zien, welke boodschap jullie willen overbrengen… 

 

 

Ontbijt @ school 

 Spreek met de leerlingen, leerkrachten, directie, personeel, ouders af op een bepaald tijdstip ’s ochtends. 

 Dit kan je per klas of met de hele school organiseren. 

 Verdeel daarbij de taken, richt de tafel samen in en ruim samen ook alles op. 

 Dit samen zijn kan als kick-off dienen voor je project: het samen ontbijten geeft het warme schoolklimaat en het belang van sociale vaardigheden weer. 

 


