De Talentenfoto
Doel: Positief klimaat creëren, benoemen van persoonskenmerken / eigenschappen
Voorbereiding: geen
Voorwaarde: Het klimaat in de klas / groep is veilig
Benodigdheden: Eén set junior Coachkaarten, één vel wit papier met potlood per kind. één white
bord & een camera
Tijd: 3 x 20 min. Afhankelijk van de groepsgrootte kan het fijn zijn om dit in 2 of 3 keer te doen, bijv.
bij 30 leerlingen, 10 leerlingen per keer = 3 x 20 minuten.
Stap 1 Even oefenen (max. 10 min.)
o Geef iedere leerling een vel papier & potlood en vraag hen om hun groot naam in het
midden te schrijven.
o Kies één kaart uit de stapel met een vraag die anderen over een kind kunnen beantwoorden.
Goede kaarten zijn bijvoorbeeld: Wat maakt je bijzonder? Waar ben je goed in? Waarmee
kan je iemand goed helpen?
o Laat de kinderen de vraag overschrijven op hun vel papier en daarna in steekwoorden over
zich zelf beantwoorden. Ze kunnen de woorden met pijltjes of streepjes bij hun naam
plaatsen.
Stap 2 De vraag en reactie ronde (Let hierbij op een goed tempo, max. 3-4 min. per kind is genoeg)
o Vraag een kind voor het whitebord te gaan staan en herhaal de vraag maar nu met de naam
van het kind er in.
o De leerlingen mogen om de beurt kort, het liefst in steekwoorden vertellen wat zij aan …
bijzonder vinden. De leerkracht schrijft dit in steekwoorden op het whitebord om het kind
heen op.
Stap 3 De foto
o Als alles gezegd is en er geen nieuwe woorden meer genoemd worden of de tijd is om (je
kunt ook een kookwekker gebruiken) sluit de leerkracht de ‘reactieronde’ en vraagt aan het
kind voor het whitebord of het alles begrepen heeft wat er gezegd is.
o Als alle woorden op het bord duidelijk zijn maakt de groepsleerkracht een foto van het kind
en het whitebord waardoor de woorden om het kind heen staan.
Stap 4 Afsluiting
o De foto’s kunnen natuurlijk mee naar huis, maar nog leuker is als de leerkracht alle foto’s
ophangt in de klas, eventueel met de verjaardagen erbij.
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Kijk voor meer leuke talentgerichte werkvormen op www.coachkaarten.nl

