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Afscheid nemen van een klas, waar u een
jaar lang hard mee hebt gewerkt, hoe kunt u
dat doen? Als eerste tip: betrek de kinderen bil
het afscheidl De kinderen sluiten een periode
af en gaan een spannende, nieuwe periode tegemoet. Hoe ziet hun ideale afsluiting van het
jaar eruit? Willen ze graag spelleties doen? Een

optre-den verzorgen? Of is er misschien een
activiteit, die ze nog eenmaal zouden willen uitvoeren? PIan ook wat ruimte in voor bedankjes.
Want veelkinderen zullen hun lieve iuf/meester nog
wel een laatste tekening ofwerkie willen geven!
Maak een

'Herinneringenboek',
van

lk noem een aantal leuke activiteiten, die u met de
klas kunt ondernemen,

met daarin foto

.

Klassenquiz

afgelopen schooljaar hebben

Bedenk over elk kind één vraag. Laat leuke gebeurtenissen uit de klas in die vragen terugkomen.

plaatsgevonden.
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dit

dit artikel geef ik u ideeën, om op een leuke en persoonliike

Betrek de kinderen erbij

Mogelijke activiteiten

leerling die

werken. Van stagiair(e)s. Van (hulp)ouders. Maar hoe pakken we

manier afscheid te nemen.

Klas

nemen van die ene

]
we maken het

gaat verhuizen. Afscheid nemen van een klas, na een heel iaar hard

aan? ln
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. Herinneringenboek
Geef de kinderen enkele fotos
sen, die het afgelopen

Vergeet ook nIet

ouders en

,.

gevonden. Laat ze bij deze
schrijven en voeg later al deze

'.

tol

hulpouders
te bedanken

Het Grcte Hetinneringenboek

hebben de kinderen een leuke,
herinnering aan het hele

. Spelletiesochtend
Laat de kinderen verschillende spelletle§
Als u werkt met het piramidernodel, dan hebt
aan het eind van de ochtend een winnaar. Alle

kinderen worden willekeurig in de piramide
geplaatst. Je kunt een kind direct boven je uitdagen een spel te doen. Win je? Dan wissel je van

Ouders

plaats in de piramide. Verlies je? Dan blilfje op
je plaats staan.

Bedankje

. Klassentoneelstuk

U neemt afscheid van de kinderen van uw groep.

Laat jongere kinderen activiteiten uitbeelden,

die u met de klas gedaan hebt. Bi, ouderc kinderen kunt u het wat losser laten: deze kinderen
kunnen zélf (eventueel thuis) toneelstukjes

de hulpoudersl

bedenken.

Cadeautje voor hulpouders

. Themaochtend
Stel een thema vast. Biivoorbeeldr Piroten.
Laat de kinderen verkleed naar school komen,
afgestemd op het thema. Stem uvy traktatie,
activiteiten en eventuele cadeautje ook af op
het vastgestelde thema. De kinderen (piraten)
houden dan (bijvoorbeeld) een spannende

speurtocht, aan de hand van een schatkaart en
krijgen na afloop een drankle en een hapje uit
de gevonden schatkist.

.

Maar u neemt ook afscheid van de ouders van de
kinderen uit uw groep en - niet te vergeten - van

Op veel scholen worden hulpouders uitgebreid in
het zonnetje gezet. Zonder de betrokkenheid van
deze ouders zouden heel veel extra activiteiten

niet door kunnen gaan. Een bedankje is dus wel
op zh plaats! lk noem een paar leuke bedankles
voor hulpouders,
. Nodig de ouders in de klas uit en geefze een
zelfgemaakt bloemetje. U kunt hiervoor elk kind
een bloem van crépepapier laten maken. Maar
u kunt ook de handen van de kinderen omtrek-

Cadeautje

ken en dan met meerdere handen (aan elkaar

Geef de kinderen een potlood, een gum of iets

geplakt) één bloem vormen. ln de bol laat u de
kinderen dan een wens/bedankje schrijven.
Laat de kinderen bedankbriefies schrijven voor

anders, dat ze volgend schooliaar nog kunnen

Praxisbulletin.nl
Dit artikelheeft een
uitbreiding op proxisbulletin.nl.
Daar is opgenomen:

.

Afscheid van een kind (met

bijbehorende ideeënvoor
afscheidscadeautjes).
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gebruiken. Zo hebben ze een leuke herinnering
aan het voorbije jaar. Maak dit nog persoonlijker, door voor elk kind een kaartje (met daarop
een anekdote/herinnering aan hem/haar) aan
het cadeautje te bevestigen.
. Alle veriaardagen in één feest
Voor alle kinderen. die in de vakantie jarig zijn,
kunt u één (gezarnenliik) verjaardagsfeestje
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Afscheid
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Viering

.

de ouders.

Waardering voor ouders
Natuurlijk is het ookvan belang, om van de
andere ouders afscheid te nemen. Zij hebben met
u een jaar lang de zorg voor hun kind gedeeld.
Daarnaast hebt u misschien extra moeten inves-

teren in contacten met die ene moeilijk bereikbare ouder. Hoe zorgt u er dan voor, dat alles

prettig wordt afgesloten en er een goede basis
ligt voor de volgende leerkracht?
U zou een afscheidsborrel (of afscheidslunch)
kunnen organiseren. Samen met de kinderen wat

. Tekening, ik en de juf/meester
longere kinderen vinden het vaak lastig om iets
op te schrijven. Laat ze daarom een mooie teke
ning maken. Brainstorm eerst met de kinderen
over de juf/meester en geef de kinderen dan de

nemen staat één afscheid in

ruimte om dit om te zetten in een'kunstwerk':

mijn geheugen gegrift. Met

ik en de juf/meester.

stip op nummer één staat het

Het juffen- of rneesterboek

afscheid van een groep 5. lk
was tweedejaars stagiaire en

l"LIp"p drrgprjp llaa n .llen. dp t lar ,o .:prpr
en dan de ouders verwelkomen en nog even

.

persoonlijk met ze spreken.

Een handig handboek, geschreven en/of getekend door de kinderen zelf, met allerlei dingen
die een goede juf/meester moet kunnen. Laat

Op deze manier laat u zien, dat u de ouders
waardeert. En als dit schoolbreed gebeurt, zal de
drempelvoor ouders om naar school te komen

AFSCl.tEr0,..
Na al die jaren van afscheid

had een halfjaar hard met de
kinderen gewerkt. Een leuke,

de kinderen maar eens nadenken over wat een

enthousiaste en creatieve klas.

lager zijn. Ouders die zich erkend voelen, zijn
meer bereid zich in te zetten voor de school en/

goede juf/meester allemaal moet kunnen en

En daarnaast een superftjne

doen. (Bijvoorbeeld, dingen goed uitleggen,

mentrix.

of samen te werken met de school.

grapjes maken, meedoen in de gymles, verhalen

lk had spelletjes bedacht om

vertellen, enzovoort. Alles kanl)
Boeket in vaas
Maak met de kinderen bloemen. (Lie: Codeautle

samen te doen, een

.

Stagiair(e)s

uoor hulpouders, op

pagina:8.) Zet die bloemen

in een mooie vaas en schrijf met glasverf de
Na een periode van hard werken is het voor
een stagiair(e) weer tijd om andere klassen en

nd-e1 \èn al e lird"ro
. Muismat of placemat
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geregeld en voor ieder kind
een klein cadeautje met een

persoonlijke boodschap
bedacht. Wat ik terugkreeg
van deze groep was meer
dan geweldig De kinderen

scholen te gaan verkennen. Natuurlijk verdient
uw stagiair(e) een mooi afscheid van de groep.

Laat de kinderen gezamenlijk een kleurplaat

hadden als verrassing in

inkleuren of een tekening maken en plastificeer

gÍoepjes toneelstukjes, dansies

Hiermee rondt u een periode voor hem/haar af,
maar ook voor de kinderen.

die kleurplaat of tekening. De stagiair(e) zal al

en moppen ingestudeerd.

tijd aan de kinderen denken tijdens het surfen

Er waren zelfs kinderen.

op internet of tijdens de Lunchl

speciaalvooÍ mij een nummer

Receptenboek

op hun muziekinstrument

Elk kind maakt een bladzijde met zijn/haar

speelden. Een warmer en

favoriete recept. Plak er een foto (of een tekening) van het gerecht bij. Bundel alle recepten

mooier afscheid kon ik mij

in een receptenboek.

vaak aan terug, met warme

kunt de stagiair(e) zelf een programma laten
bedenken. Maar wat ook altijd erg leuk is (en
U

mooier dan een cadeau), zijn kinderen, die zelfverzonnen toneelstukjes en/of dansjes opvoeren.

lk geef u weer een aantal leuke suggesties voor
cadeautjes voor uw stagiair(e)r

.

. Kunstwerk

die

nietwensen. lk denk daar nog
gevoelens.

Kies een mooi gedichtje en schrijf dit op een

Ook u wens ik een warme en

persoonlijke afsluiting toel

Laat alle kinderen een Vriendenboel<je voor de

doek/een Lap, die eerst voorzien is van een
achtergrond. Bijvoorbeeld, laat de kinderen

stagiair(e) invullen. Vul dit aan met leuke foto's
uit de klas.

van het dier wordt dan

. Vriendenboekje

. Verjaardagskalender

zichzelf als dier afbeelden op de doek. De kop
een foto van het

met de kinderen een verjaardagskalender.
A4et elke maand een andere foto van de kinderen en/ofvan de stagiair(e). Natuurlijk moet
iedereen wel even zijn/haar eigen verjaardag op

wordt elke doek
een persoonlijk

de kalender noteren

'kunstwerk'.
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