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De opstekerslinger, samen met ouders 

Les voor de onderbouw 

 

Leskern 

Hoe organiseren we een klein opsteker-project met ouders? Hoe geven we een nieuwe 

impuls aan opstekers in onze groep?  

Dit is een uitnodigende, eenvoudige activiteit waar alle kinderen, ouders en leerkrachten van 

de groep een steentje aan bij kunnen dragen. Er wordt gestart met een korte les, gevolgd 

door een korte dagelijkse vervolgactiviteit (gedurende ongeveer twee weken).  

 

 

Vooraf 

1. Kies vooraf de vormgeving:  
Een opstekerslinger: hang een touw door de klas waaraan gedurende een paar weken steeds 
een paar zelfgemaakte papieren vlaggetjes bevestigd worden: zo groeit de opstekerslinger. 
Op ieder vlaggetje wordt een opsteker geschreven. Varianten:  
De opstekerposter: zoals hierboven, maar dan met hartjes die op een vel papier worden 
geplakt. 

De opstekerboom: zet een grote tak in een vaas of pot, als een soort van boom. De 

opstekers kunnen op papieren blaadjes worden geschreven en aan de tak worden gehangen. 
 

2. Bedenk hoe u de opstekerslinger wilt introduceren en kinderen en ouders wilt 
betrekken, bijvoorbeeld:  

Introduceer de opstekerslinger in de kring en geef alle kinderen twee vlaggetjes mee naar 

huis om samen met hun ouders te maken en mee terug te laten nemen naar school. Zie als 
voorbeeld het werkblad ‘de opstekerslinger’.  
Varianten:  

- Een foto van de opstekerslinger (waar een paar vlaggetjes aan hangen) aan de 
ouders sturen met de uitnodiging om te helpen om een ‘rijke, volle opstekerslinger’ 
te maken; 

- De opstekerslinger introduceren aan een groepje kinderen: ze maken een vlaggetje 

voor elkaar. Die kinderen krijgen twee vlaggetjes mee naar huis. De volgende dag is 
een ander groepje aan de beurt. Eén van de kinderen die de dag daarvoor aan de 
opstekerslinger heeft gewerkt, kan de nieuwe groep vertellen wat de bedoeling is. U 

doet dit iedere dag tot alle kinderen aan de beurt zijn geweest; 
- De hulp van leerlingen uit de bovenbouw inschakelen om de opstekers van kinderen 

op te schrijven als zij zelf nog niet kunnen schrijven;  
- Deze les doen tijdens de ouderinloop of als les waarvoor ouders worden uitgenodigd 

of tijdens een ouderavond;  
- met de hele school een opstekerslinger maken door de gang of in de hal, in plaats 

van een opstekerbord.  
 

3. De opstekerslinger is een leuke en eenvoudige manier om actief bezig te zijn met 
opstekers. Kinderen, ouders en leerkrachten worden gestimuleerd opstekers te 

geven aan elkaar en aan de groep. Variant: Maak een opstekerslinger voor een kind, 
ouders of een collega als vriendelijk gebaar bij een afscheid, als bedankje of andere 
reden om iemand in het zonnetje te zetten.  
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Nodig in de les 

De Vreedzame School-bal. 

 

Afhankelijk van de variant die u kiest:  

De opstekerslinger:  

- touw 
- kopieën van het werkblad ‘de opstekerslinger’ of ander papier om vlaggetjes mee te 

maken  
- scharen 
- stiften of potloden 
- een nietmachine 

- eventueel: materiaal om de vlaggetjes mee te versieren, zoals gekleurd papier, 
glitters en lijm. 

Maak voorafgaand aan de les met touw een lijn in de klas en zorg dat de spullen klaarliggen.  

 

De opstekerposter: 

- een groot vel papier  
- kopieën van het werkblad ‘de opstekerposter’ of  ander papier om hartjes mee te 

maken 
- scharen  
- stiften of potloden 
- lijm 
- eventueel: materiaal om de hartjes mee te versieren, zoals gekleurd papier, glitters 

en lijm 
Hang voorafgaand aan de les de poster in de klas en zorg dat de spullen klaarliggen.  

 

De opstekerboom:  

- een grote tak in een vaas of pot 
- kopieën van het werkblad ‘de opstekerboom’ of  ander papier om blaadjes mee te 

maken  
- scharen 

- stiften of potloden 
- touwtjes 
- eventueel: materiaal om de hartjes mee te versieren, zoals gekleurd papier, glitters 

en lijm. 
Zet voorafgaand aan de les de boom in de klas en zorg dat de spullen klaarliggen.  

 

 

Binnenkomer: Ik kan goed… 

Laat de leerlingen in de kring zitten en demonstreer de bedoeling. Vraag aan ieder om de 

beurt de Vreedzame School-bal vast te houden en iets te noemen dat hij of zij goed kan.  

Variant: Als een klasgenoot iets noemt, mogen andere kinderen die vinden dat ze dat ook 

goed kunnen gaan staan. Als de bal wordt doorgeven aan de volgende leerling, gaan alle 

kinderen weer zitten.  

 

 

Wat gaan we doen? 

Geef de groep een opsteker voor hoe ze hebben samengewerkt tijdens de Binnenkomer. 

Bijvoorbeeld: oor voor elkaar, actief meedoen, elkaar de beurt gunnen, vriendelijk reageren 

op wat een ander vertelt. Laat merken dat u dat waardeert. Misschien kunnen een paar 

kinderen ook een opsteker bedenken. Sta stil bij het effect van de opstekers. 

Vertel: ‘Vandaag gaan we een opstekerslinger maken, die kunnen we gebruiken om elkaar 

opstekers te geven. En we kunnen ook jullie ouders vragen om opstekers te geven aan jullie 

en aan de klas. Opstekers helpen om een fijne klas te zijn.’ Vraag of iedereen het een goed 
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idee vindt. Indien dat niet het geval is, wees dan nieuwsgierig en probeer tot goede 

afspraken te komen voor deze les. U kunt de kinderen daarbij actief maken: ‘Wie kan iets 

bedenken waardoor we allemaal tevreden zijn?’ 

Variant: Als u in de klas gebruikt maakt van een opstekerroutine, zoals de opstekerketting, 

helpt het om die erbij te betrekken. 

 

 

De opstekerslinger 

Pak een vlaggetje en schrijf een van de opstekers die u net heeft gehoord op de vlag. 

Ondersteun dit door te verwoorden wat u aan het doen bent (hardop denken). Laat de vlag 

zien, bespreek de opsteker en het effect en hang de vlag vervolgens aan de lijn. Maak samen 

met de klas een paar vlaggetjes.  

 
Vertel dat alle kinderen twee vlaggetjes mee naar huis krijgen met de vraag aan de ouders 
om samen met hun kind de twee vlaggetjes verder af te maken: een vlaggetje met een 
opsteker voor hun kind (ouders schrijven en het kind kan er een tekening bij maken) en een 
vlaggetje met een opsteker voor de klas (idem).  

 
U kunt de kinderen ook tijdens de les een vlaggetje laten maken.  
 

 

Afsluiter: Raad een lied 

Klap of neurie een voor de kinderen bekend lied. Wie van de kinderen weet welk lied het is 

mag meeklappen of neuriën. Misschien kan één van de kinderen ook een lied voordoen.  

 

 

Na de les  

Stimuleer de kinderen om de vlaggetjes, die ze thuis hebben gemaakt met hun ouders, weer 

mee naar school te nemen. Verzamel de vlaggetjes iedere dag bij binnenkomst in een doos. 

Pak gedurende de dag steeds een paar vlaggetjes uit de doos en bespreek de opstekers.  Ga 

na of de kinderen de opstekers herkennen en sta stil bij het effect van de opstekers. 

Vervolgens bevestigt u het vlaggetje aan de lijn.   

 

Als leerkracht houdt u goed in de gaten dat alle kinderen opstekers krijgen. Benut ‘het feest 
van herkenning’ als ongeveer dezelfde opsteker op meerdere vlaggetjes voorkomt. Nodig 
kinderen uit om ook nieuwe opstekers te bedenken. U kunt hiervoor ook een ‘kijkopdracht’ 
meegeven aan de kinderen, bijvoorbeeld ‘We gaan zo gymmen. Ik ben benieuwd wie straks 

een opsteker kan geven aan iemand, die een steentje heeft bijgedragen aan een fijne 

gymles.’. Mogelijk kunnen ook andere betrokkenen de klas een opsteker geven, zoals een 
collega of gastdocent.  
 
Tip: Maak foto’s van de opstekerslinger ‘in verschillende groeistadia’: van een eerst nog lege 
lijn, die steeds voller komt te hangen.  
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Beste ouder, verzorger, 

We maken met onze klas een opstekerboom. Wilt u ook een blaadje maken 

voor uw kind? En ook een blaadje met een opsteker voor de hele klas? Uw kind 

kan de blaadjes versieren en dan weer mee naar school nemen. We delen de 

opstekers en maken er een vrolijke boom van. 

Hartelijk dank! 

  

 

Ik (naam): 

Geef een opsteker aan: 

Dit is mijn opsteker: 
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Beste ouder, verzorger, 

We maken met onze klas een opstekerposter. Wilt u ook een 

hartje maken voor uw kind? En ook een hartje met een opsteker 

voor de hele klas? Uw kind kan de blaadjes versieren en dan weer mee naar 

school nemen. We delen de opstekers en maken er een vrolijke poster van. 

Hartelijk dank! 

 

 

  

 

Ik (naam): 

Geef een opsteker aan: 

Dit is mijn opsteker: 
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Beste ouder, verzorger, 

We maken met onze klas een opstekerslinger. Wilt u ook een 

vlaggetje maken voor uw kind? En ook een vlaggetje met een 

opsteker voor de hele klas? Uw kind kan de vlaggetjes versieren en dan weer 

mee naar school nemen. We delen de opstekers en maken er een vrolijke slinger 

van. 

Hartelijk dank! 

 

 

 

 

Ik (naam): 

Geef een opsteker aan: 

Dit is mijn opsteker: 

 


