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Groepsvorming #gesprekindeklas  

Fase van 
groepsvorming 

Activiteiten  Aandachtspunten 

0. Voorfase 
(zonder 
leerlingen) 

Programma maken, verdiepen 
in de sociale context van 
leerlingen- demografische 
gegevens 

Heldere visie op hoe we samenleven op en buiten 
school – burgerschap structureel verankeren in 
schoolbeleid en programma 

1. Forming Kennismaking, oriëntatie  
(eerste weken schooljaar) 

Vanaf dag 1 inzet. Nadruk op gezamenlijke 
activiteiten, coöperatieve werkvormen, Groepsproces 
goede kant op sturen (tijd voor uittrekken) betaalt 
zich terug in rest van jaar 

2. Storming Strijd om invloed, wie wordt de 
baas, regelen van posities  
(ong. tot herfstvakantie) 

Er zijn botsingen, rumoerig. Verkennen van de 
grenzen staat niet meteen gelijk aan “zorgelijk 
gedrag”  

3. Norming Gemeenschappelijke normen. 
Vaststellen wat is wel/niet 
gewenst gedrag (in ieder geval: 
eerste weken schooljaar) 

Formulering gedragstermen in positieve termen.  
Groepsverantwoordelijkheid, onderling respect, 
samenwerken, beslissingen nemen, problemen 
aanpakken. Inbedding in visie school 

4. Performing Rust, samenwerking, presteren Blijvend onderhoud van de positieve werksfeer. Blijf 
observeren wat er op groepsniveau speelt en speel 
hierop in, herhalen van groepsopbouwende 
activiteiten, op tijd ingrijpen door wijzigen 
samenstellen groep leerlingen of wijzigen van 
leerkracht 

5. Adjourning Afscheidsfase van de groep Einde jaar nadert, vaak is dat jammer, om makkelijker 
te maken wordt er gemopperd. Opmerkzaam zijn op 
normvervaging. 

 

Fase van 
groepsvorming 

Leerling Onderwijsbehoefte groep, een leerkracht die 

1. Forming Hoor ik bij de groep? 
Kan ik mezelf zijn? Wat 
is hier geaccepteerd en 
niet geaccepteerd 
gedrag? 

..leerlingen met elkaar in gesprek brengt, ondersteuning 
biedt bij het ontdekken van de klas- en schoolomgeving, 
iedere leerling het gevoel geeft erbij te horen. 

2. Storming 
sturing om norming 
voor de storming te 
laten plaatsvinden 

Wie zijn hier de 
formele en informele 
leiders? 

…aandacht besteedt aan het omgaan met conflicten, 
activiteiten aanbiedt die pestgedrag voorkomen, respect 
toont voor alle leerlingen, hun mening en karakter. 
Leerkracht laat merken dat conflicten bij het leven horen, 
maar dat manier van oplossen belangrijk is. Leerkracht kan 
terugvallen op de gemaakte afspraken. 

3. Norming Hoe gaan we met 
elkaar om? 

… zorgt voor een veilige omgeving, regels en 
gedragsverwachtingen opstelt, leerlingen betrekt bij het 
opstellen van de regels, duidelijk is, geeft leiders een 
positieve rol en maakt groep bewust van gezamenlijke 
kracht tegen ongewenst gedrag 

4. Performing Aan het werk …plezier en rust houdt, (samen)werken stimuleert, talent 
tot bloei laat komen, oog heeft voor diversiteit (sociaal, 
economisch, seksueel, religieus, leerstijl etc) maar een 
leerling hier niet in vastzet. 

5. Adjourning Wat nu? Hoe verder? … leerling voorbereidt op naderend afscheid, zorgt voor 
fijne groepssfeer, afscheidsritueel(tje) 

 


