Sneeuwballen vol talent
Doel: Positief (klassen) klimaat creëren
Voorbereiding: geen
Benodigdheden: Eén set junior Coachkaarten, één wit A4 papier & een potlood per kind.
Tijd: +/- 20 min.
Stap 1 ‘de vraag’
o Geef iedere leerling een vel papier & potlood en vraag of ze om hun naam in de hoek van het
papier te zetten.
o Trek of kies uit de stapel Coachkaarten een ‘roze vraag’.
o Laat de kinderen de vraag overschrijven op hun vel papier.
Stap 2 ‘het antwoord’
o Geef de kinderen een paar minuten om in stilte de vraag zo uitgebreid mogelijk te
beantwoorden. Waarom vinden ze dat? Misschien kunnen ze een voorbeeld geven.
o De kinderen mogen als ze klaar zijn hun briefje verfrommelen tot er een goede ‘sneeuwbal’
ontstaat.
Stap 3 ‘sneeuwballen gooien & vangen!’
o Als iedereen klaar is telt de leerkracht tot drie en gooien alle leerlingen hun ‘sneeuwbal’ de
klas in. Als alle kinderen een nieuwe sneeuwbal hebben, herhaal je deze stap nog één of
twee keer. Tot dat niemand meer weet van wie de sneeuwbal is de ze hebben gevonden /
gevangen.
o Alle kinderen gaan terug naar hun plekje en vouwen daar hun sneeuwbal open en lezen in
stilte wat er staat. Als ze het gelezen hebben mogen ze reageren met een compliment over
het antwoord en/of over het kind en dat op het papier erbij schrijven en ondertekenen met
hun naam.
Stap 4 ‘de reacties’
o De kinderen mogen nu briefje brengen naar het kind het eerste antwoord heeft gegeven. Als
alle briefjes weer terug zijn bij de oorspronkelijke eigenaar bespreekt de leerkracht klassikaal
wat de kinderen hebben opgeschreven en welke reacties zij hebben gegeven en gekregen.

Differentiatie
o Laat de kinderen in de groepjes waarmee ze vaker samenwerken de vraag ‘Waar ben je goed
in?’ beantwoorden*.
o Gooi alle sneeuwballen in een ‘bak’ en laat alle kinderen van dat groepje een bal trekken.
o Als ze de sneeuwbal gelezen hebben mogen ze bedenken waarom / wanneer of waarbij het
handig is dat dat kind dat goed kan en dit als reactie er onder schrijven.
o Daarna lezen ze in het groepje aan elkaar de briefjes voor en mogen ze raden van wie welk
briefje is.
*Let op, op dit papier mag het kind niet vooraf zijn naam schrijven.

Kijk voor meer leuke talentgerichte werkvormen op www.coachkaarten.nl

