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Per bouw is aangegeven welke (minimale) vaardigheden er aan het einde van de bouw beheerst moeten zijn. 

Elk jaar wordt er gewerkt aan alle doelen die beheerst moeten zijn en aan het einde van de bouw zijn deze doelen 
geautomatiseerd. 

 

Onderbouw  

groep 1-2 

Middenbouw  

groep 3-4-5 

Bovenbouw  

groep 6-7-8 
1. elkaar uit laten praten 1. elkaar uit laten praten 1. elkaar uit laten praten 

2. vriendelijk op elkaar reageren 2. vriendelijk op elkaar reageren 2. vriendelijk op elkaar reageren 

3. om de beurt praten 3. om de beurt praten 3. om de beurt praten 

4. elkaar aankijken tijdens een gesprek 4. elkaar aankijken tijdens een gesprek 4. elkaar aankijken tijdens een gesprek 

5. elkaars naam gebruiken 5. elkaars naam gebruiken 5. elkaars naam gebruiken 

6. luisteren naar elkaar 6. luisteren naar elkaar 6. luisteren naar elkaar 

7. rustig en verstaanbaar praten, zodat 

anderen je kunnen verstaan 

7. rustig en verstaanbaar praten, zodat 

anderen je kunnen verstaan 

7. rustig en verstaanbaar praten, zodat 

anderen je kunnen verstaan 

8. materiaal met elkaar delen 8. materiaal met elkaar delen 8. materiaal met elkaar delen 

9. hulp vragen aan de ander 9. hulp vragen aan de ander 9. hulp vragen aan de ander 

10. aan de taak werken totdat deze af 

is. 

10. aan de taak werken totdat deze af is. 10. aan de taak werken totdat deze af is. 

11. bij je groepje blijven 11. bij je groepje blijven 11. bij je groepje blijven 

12. vragen stellen aan elkaar 12. vragen stellen aan elkaar 12. vragen stellen aan elkaar 

13. op inhoud reageren op wat de 

ander zegt 

13. op inhoud reageren op wat de ander 

zegt 

13. op inhoud reageren op wat de ander 

zegt 

14. elkaar de gelegenheid geven mee te 

doen 

14. elkaar de gelegenheid geven mee te 

doen 

14. elkaar de gelegenheid geven mee te 

doen 

15. elkaar helpen zonder voor te 

zeggen 

15. elkaar helpen zonder voor te zeggen 15. elkaar helpen zonder voor te zeggen 

16. met iedereen leren samenwerken 16. met iedereen leren samenwerken 16. met iedereen leren samenwerken 

17. elkaar een complimentje geven op 

pedagogische doelen op beleving. (bijv: 

Het was leuk of je hebt goed 

meegedaan.) 

17. elkaar een complimentje geven op 

pedagogische en didactische doelen. 

(Exact kunnen benoemen welk 

onderdeel goed gaat) 

17. elkaar een complimentje geven op 

pedagogische en didactische doelen. (Exact 

kunnen benoemen welk onderdeel goed 

gaat) 

18. samen een plannetje maken op 18. het werk structureel plannen op 18. het werk structureel plannen op 
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moment en spontaan aan het begin van 

een opdracht 

moment en inhoud op een structurele 

wijze. (Dit kan met behulp van een 

format) 

moment en inhoud op een structurele wijze. 

(Dit kan met behulp van een format) 

19. overeenstemming met elkaar 

bereiken op pegagogische doelen. 

(bijv: samen een werkje kiezen, 1 

schaar delen) 

19. overeenstemming met elkaar bereiken 

op pegagogische en didactische doelen 

19. overeenstemming met elkaar bereiken 

op pegagogische en didactische doelen 

20. reflecteren op het proces. 20. reflecteren en evalueren op proces en 

product 

20. reflecteren en evalueren op proces en 

product met inzicht op kennen en 

kunnen. Zij kunnen inschatten wat de 

groep nodig heeft om tot een succes te 

kunnen komen 

21. ruimte delen met behulp van 

pictogrammen 

21. ruimte delen met behulp van 

pictogrammen en soms in overleg 

21. ruimte delen soms met behulp van 

pictogrammen en in overleg 

22. geluid delen met behulp van 

pictogrammen 

22. geluid delen met behulp van 

pictogrammen en soms in overleg 

22. geluid delen soms met behulp van 

pictogrammen en in overleg 

 23. elkaar vragen hardop te denken 23. elkaar vragen hardop te denken 

 24. elkaar een complimentje geven 24. elkaar een complimentje geven 

 25. een inbreng durven hebben 25. een inbreng durven hebben 

 26. met alle groepsleden samenwerken 26. met alle groepsleden samenwerken 

 27. het werk plannen 27. het werk plannen 

 28. op een vriendelijke manier zeggen 

dat je het ergens wel of niet eens mee 

bent 

28. op een vriendelijke manier zeggen dat 

je het ergens wel of niet eens mee bent 

 29. meewerken aan een 

groepsopdracht 

29. meewerken aan een groepsopdracht 

 30. met elkaar problemen oplossen 30. met elkaar problemen oplossen 

   

 31. verschil van mening accepteren 31. verschil van mening accepteren 

 32. je in het standpunt van de ander 

verplaatsen 

32. je in het standpunt van de ander 

verplaatsen 

 33. elkaar iets uitleggen 33. elkaar iets uitleggen 

 34. de inbreng van een ander 

accepteren 

34. de inbreng van een ander accepteren 

 35. elkaar herinneren aan de opdracht 

op proces met behulp van 

35. elkaar herinneren aan de opdracht op 

proces  en inhoud met eventueel behulp 
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hulpmiddelen, zoals rollenkaarten van hulpmiddelen, zoals rollenkaarten 

 36. ideeën verder uitbouwen in 

tweetallen 

36. ideeën verder uitbouwen in viertallen 

  37. richting geven aan de uitvoering 

van de taak 

  38. tussentijds de voortgang van het 

proces samenvatten 

  39. kritiek formuleren op ideeën en niet 

op personen 

  40. de groep stimuleren 

  41. elkaar aanmoedigen mee te doen 

  42. verschillende ideeën integreren 

   

  43. kort in eigen woorden navertellen 

wat een ander heeft gezegd 

  44. ondersteunende opmerkingen 

kunnen plaatsen 

 
 
 


