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Houd je emotie onder 
controle
Wees jezelf, en deel af en toe persoon-
lijke verhalen. Zorg er tegelijkertijd voor 
dat je professioneel blijft en rustig
reageert op wat er in de klas gebeurt.

Geen ontmoeting 
zonder begroeting
Een goede start van de les is het halve 
werk. Zorg dat je met elke leerling bij de 
start even contact maakt.

Waar dromen ze van? 
Leer je leerlingen kennen. Stel vragen en toon 
belangstelling ook voor niet schoolse zaken.

Geef leerlingen 
verantwoordelijkheid
Hoe harder je werkt en probeert controle te 
krijgen, hoe meer leerlingen soms achterover gaan 
leunen. Maak ze zelf verantwoordelijk. Laat ze 
ideeën aandragen, oplossingen bedenken en bespre-
ken met elkaar. Voer regie maar doe niet alles zelf.

Betrap ze op goed gedrag
Benoem het als je ziet dat leerlingen goed met 
elkaar aan het werk zijn. Bespreek ook met 
elkaar wat je ziet, hoe dat komt en hoe je hier 
meer van kunt krijgen.

Geef echte complimenten
Authentiek en oprecht zijn is belangrijk. Leerlingen 
prikken er zo doorheen als je iets niet echt meent. 
Een compliment is wat waard als deze gaat over 
de inzet en inspanning van de leerling: over iets 
wat een leerling zelf kan beïnvloeden.

Zorg voor een lach 
op je gezicht
Kijk in de spiegel voor het weerbericht:  
als jij vrolijk bent volgt de rest meestal. 
Met humor kun je veel bereiken. 

Doe de 2 minuten interventie
Heb je een leerling met wie je moeilijk contact 
krijgt? Besteed 10 dagen lang elke dag bewust 
2 minuten aan contact maken. Stel een vraag, 
toon belangstelling. Grote kans dat die leerling 
na 10 dagen naar jou toe komt.

Stop het getob
Heeft een leerling een slecht humeur? 
Dat kan en mag er zijn. Benoem het kort 
en geef ook aan wat je wel verwacht van 
deze leerling in de les.

Stuur positieve berichten 
aan ouders
Ouders horen graag hoe het gaat op school. 
Bericht hen regelmatig over wat er voor goede 
dingen gebeuren, aan welke doelen en onder-
werpen je met de leerlingen werkt.

10 Tips voor leraren 
om te werken aan de band met leerlingen 

en een goede sfeer in je groep!
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