
 

 

Temperatuur in de klas 
 
 
Geschikt voor:  Alle niveaus vo en mbo 
Doel:  Leren beargumenteren & luisteren, delen van ervaringen en weten wat er speelt, 

versterken groepsgevoel 
Duur:   60 minuten verdeeld over 2 lessen  
 

 
 

Benodigdheden: 
- Overlegtool met Breakoutroom optie (TEAMS, ZOOM, GOOGLE MEETS) 
- Les 1:  Rode en groene doos voor in de klas, kaartjes, online ideeën-box ( http://freesuggestionbox.com/ ) 
- Les 2: Online whiteboard (MURAL, MIRO), groepsindeling, grote vellen 

 
WAT 
Deze werkvorm geeft je inzicht in wat goed gaat en wat minder goed gaat in de klas. Je kunt zelf het 
onderwerp kiezen en deze bijvoorbeeld toespitsen op de sfeer in de klas, op hoe onderwijs op afstand op 
dit moment verloopt, of een heel ander onderwerp waarover je graag wilt weten hoe leerlingen hierover 
denken. De werkvorm bestaat uit twee onderdelen: 

- De rode en groene doos (les 1) 

- Gesprek aan de hand van stellingen (les 2) 

 
STAPPEN  

LES 1 

1. Kies een vraagstuk waarover je wil weten hoe leerlingen erin staan 

2. Vraag leerlingen op te schrijven wat goed gaat en wat niet goed gaat 

3. Bedank leerlingen voor hun bijdrage en geef aan hier in de volgende les op terug te komen 

 

 

 



 

 

NA DE LES 

4. Filter uit de kaartjes van de groene en rode doos een aantal thema’s die je graag bespreken wilt. 

5. Maak een aantal stellingen vanuit de thema’s 

LES 2 

6. Bespreek de stellingen met de leerlingen 

7. Reflectie met de leerlingen over hoe de opdracht ervaren is 

8. Eventueel maken van afspraken en/ of uitspreken van voornemens 

 

 

 

LES 1: DE RODE EN GROENE DOOS (15 minuten) 
 
Om te achterhalen hoe leerlingen tegen een bepaald onderwerp aankijken zet je de rode en groene doos 
in. Deze zet je in de klas of maak je online.   

Wanneer de les op afstand is, gebruik je een gratis online ideeën-box. Hier kunnen leerlingen anoniem hun 
mening achter laten over een onderwerp. Andere mogelijkheid is dat leerlingen een mail sturen of dat een 
online whiteboard wordt gebruikt (zoals MURAL).  

HOE TE GEBRUIKEN? 
Poneer het onderwerp. Geef leerlingen 5 minuten de tijd om dingen op te schrijven die goed gaan (groene 
doos) en die beter kunnen ofwel niet goed gaan (rode doos). Bedank leerlingen voor hun inzet en laat ze 
weten dat je tijdens het volgende mentoruur erop terug komt. Haal eventueel alvast een paar kaartjes uit 
de groene doos die je klassikaal voorleest.  

Na de les:  
Maak een overzicht van de dingen die goed en die minder goed/slecht gaan in de klas. Maak hierover een 
aantal stellingen die je in de volgende les aan de leerlingen kunt voorleggen (voor inspiratie zie 
voorbeeldstellingen hieronder). Met deze werkvorm peil je als docent of dat wat er in de dozen naar voren 
gekomen is voor meerdere leerlingen geldt en of de leerlingen naar elkaar net zo open zijn als anoniem.  

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldstellingen:  
- In onze klas kun je jezelf zijn.  
-  Leerlingen hebben respect voor elkaar.  
-  De sfeer in de klas is goed.  
-  Ik voel me veilig in de klas.  
-  Als iemand vervelend tegen je doet, kun je zeggen dat hij/zij moet ophouden (en dan gebeurt dit ook).  
-  Als iemand vervelend tegen je doet, dan komen anderen voor je op.  
-  Als iemand vervelend tegen je doet, kun je er altijd een leraar bijhalen.  
-  In onze klas wordt er buitengesloten/gepest.  
-  In onze klas wordt gediscrimineerd.  

 



 

 

 

LES 2: GESPREK AAN DE HAND VAN STELLINGEN IN DE KLAS/ REMOTE (45 minuten):  

Variant in de klas (35 minuten): 
Leg leerlingen een aantal stellingen voor over de situatie in de klas. Nadat je een stelling genoemd hebt, 
geef je de leerlingen de opdracht op een denkbeeldige lijn door het lokaal te gaan staan. De leerlingen die 
op het ‘linkergedeelte’ van de lijn staan, zijn het oneens met de stellingen en/of vinden dat deze stelling 
helemaal niet van toepassing is. De leerlingen die op het ‘rechtergedeelte’ van de lijn staan, zijn het eens 
met de stellingen en/of vinden dat de stelling wel van toepassing is. De plek die je inneemt op de lijn 
symboliseert dus de mate waarin je het (on)eens bent met de stelling.  

Als de leerlingen hun plek ingenomen hebben op de lijn, vraag je een aantal leerlingen of ze hun plek willen 
toelichten. Dit kan in de groep, of je kan leerlingen met hun buurman/ buurvrouw laten uitwisselen. 
Vervolgens ga je door naar de volgende stelling.  

 
Variant op afstand (35 minuten): 
Zet de stellingen die je wilt bespreken over de situatie in de klas in een powerpoint, zodat je deze tijdens 
het gesprek kunt delen of gebruik MURAL of MIRO (online whiteboard). Zorg dat je de stellingen 
omstebeurt in beeld kan hebben. Bij gebruik van een powerpoint laat je leerlingen een duimpje plaatsen als 
ze het eens zijn met de stelling (In ZOOM of TEAMS). Vraag een aantal leerlingen om een toelichting van 
hun keuze.  

 

 

Bij gebruik van MURAL of MIRO, teken een lijn op het online whiteboard en vraag leerlingen hun plek langs 
de lijn in te nemen door het plaatsen van een post-it. Dit kan met of zonder korte uitleg op de post-it. 
Werken op de ‘wall’ kan anoniem. Als de leerlingen hun plek ingenomen hebben op de lijn, vraag je een 
aantal leerlingen of ze hun plek willen toelichten. Of kies de meest opvallende post-its en bevraag deze 
kort. Vervolgens ga je door naar de volgende stelling.  

NABESPREKING (10 minuten):  
Vat kort samen wat er besproken is tijdens de stellingen. Vraag vervolgens de leerlingen hoe ze de 
opdracht ervaren hebben. Wat viel ze op/heeft hen verrast? Willen ze nog iets delen? En hoe wil de klas 
verder met het onderwerp (voornemens, afspraken)? 

Laat leerlingen eerst voor zichzelf reflecteren en vraag ze de antwoorden of vragen op te schrijven. Dit kan 
met post-its op de MURAL of voor zichzelf in een notebook. Vraag vervolgens wie er iets over wil delen. 
Hanteer hiervoor ‘Pop When You’re Hot’ (Leerlingen kiezen zelf wanneer ze iets willen zeggen en of ze iets 
willen zeggen). Bespreek de belangrijkste uitkomsten.  Zorg voor een positieve afsluiting en zorg dat 
vraagstukken afgerond zijn.1.  

 
1 Denk aan hoe met elkaar om te gaan, wat te doen als iemand wordt buitengesloten, hoe elkaar te kunnen helpen met huiswerk op afstand 
etc.  



 

 

BENIEUWD WAT LEERLINGEN VAN DE LES VONDEN? 

 

 
DEURKRANT 

Vraag leerlingen op een post-it antwoord te geven op de onderstaande vragen. In de klas vraag je leerlingen 
de post-it op de deur te plakken.  Bij onderwijs op afstand biedt de MURAL een goed alternatief voor het 
plakken van post-its.  

- Wat vond je verassend van de les? 

- Wat ga je morgen anders doen? (wat neem je mee uit de les?) 

 


