
Groep 3 t/m 8
De handreiking beschrijft voor deze groepen vier 
structuren per week voor een periode van acht weken. 
Je hebt veel tijd om te kijken, te luisteren en waar 
nodig te coachen en begeleiden. Je oefent je eigen 
vaardigheden in observeren, coachen en begeleiden 
van je leerlingen bij de uitvoering van de coöperatieve 
structuren. De handreiking is gericht op groei.  
Leer lingen volgen hun eigen voortgang door formatieve 
evaluatie en de voortgang die je als groep maakt, wordt 
gevierd. Leerlingen kunnen ook hun persoonlijke groei 
bijhouden. Het werkt stimulerend en zorgt voor een 
groepsdoel en groepsgevoel! De leerstofinhoud bepaalt 
de leerkracht (samen met de leerlingen).

Meer Samen Groeigericht Oefenen?
Samen Groeigericht Oefenen kan door alle scholen in 
alle groepen toegepast worden, ook in het speciaal 
basisonderwijs. Als je nog niet met coöperatieve 
structuren werkt, is dit je kans: er wordt uitgebreid 
beschreven hoe je dit organiseert in je groep. Werk  
je al met didactische structuren? Dan kun je meteen  
met het oefenen in circuitvorm starten omdat de 
werkvormen vertrouwd zullen zijn. 
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De leerlingen zijn terug op school! Volop 
kans om leerstof weer sámen te oefenen, 
goed te bekijken wat de groep nodig 
heeft; welk ontwikkelingsvakgebied kan 
een boost gebruiken? Bazalt Groep 
ontwikkelde de handreiking ‘Samen  
Groeigericht Oefenen’ voor scholen.  
Een kant-en-klaar organisatiemodel voor 
acht weken om in 30 minuten dagelijks  
de leerstof voor jouw groep te oefenen.

Samen Groeigericht Oefenen 
Samen Groeigericht Oefenen is een compleet pakket 
voor alle scholen, inclusief materiaal en een online 
informatiebijeenkomst waar je direct mee aan de slag 
kunt. Het pakket is verkrijgbaar via bazaltgroep.nl/
samen-groeigericht-oefenen. Meer informatie?  
Neem contact op met een van onze onderwijs
adviseurs, Zeynep Ozyilmaz: Z.Ozyilmaz@hco.nl, of  
Josée van Teunenbroek: j.vanteunenbroek@hco.nl.

De handreiking is erop gericht dat je als leraar meteen 
kunt starten met het coöperatief oefenen van leerstof 
die jouw groep nodig heeft: maatwerk dus! De hand
reiking bevat in totaal tien didactische structuren die  
je als leraar inzet met de leerstof die jouw leerlingen 
moeten oefenen. In dit coöperatieve oefencircuit 
weten leerlingen waar ze staan en wat ze door (extra) 
oefening willen en kunnen bereiken. Samen Groei
gericht Oefenen is bedoeld voor leraren in po groep  
1 t/m 8 en kan het gehele jaar worden ingezet. 

Groep 1-2
Leraren van de groepen 12 werken vanuit een thema 
en zetten vier dagen twee didactische structuren per 
week in tijdens korte momenten in de speelleerles. 
Deze handreiking voor groep 12 bevat een complete 
beschrijving hoe je de oefenmomenten tijdens de 
speelleerlessen dagelijks organiseert, hoe je formatief 
evalueert en monitort. Daarnaast krijgt de leraar ook 
nog een aantal suggesties voor speelleeractiviteiten. 
Er zijn twee thema’s uitgewerkt.
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