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Goed gedaan, of toch niet?   
 
Belle zit aan de knutseltafel en de juf heeft haar net verteld dat ze vandaag slippers mag 
knutselen. Er ligt een voorbeeld voor haar klaar en de spullen die daarvoor nodig zijn staan op 
tafel. Ze kijkt eens goed naar het voorbeeld en naar haar eigen slippers. Belle draait zich 
vervolgens naar de knutselkast en gaat op zoek in de kast. Even later loopt zij naar de juf 
en zegt: “Ik wil boogjes vastmaken aan mijn slippers, maar het lukt niet. Nu ziet er 
niet uit als mijn slippers”.    
De juf loopt mee naar de tafel. Ze ziet daar twee zelf uitgeknipte zolen naast de echte slipper 
van Belle liggen. Heel even denkt ze...”Maar ik had toch een voorbeeld klaargelegd?” Ze kijkt 
naar het trotse gezicht van het meisje en zegt...   
  
Tja, wat zou jij zeggen? We weten dat feedback geven belangrijk is en dan het liefst op het 
proces in plaats van op het eindresultaat. Daar leren kinderen het meest van. Wat werkt 
wel en niet en waarom juist wel en niet? We geven je een aantal tips!   
 

 Ga in gesprek met het kind over zijn of haar werk. Laat het kind vertellen over het 
proces en over de gemaakte keuzes.    

 
 Geef bij een vraag niet gelijk de oplossing, maar zie feedback als: het helpt het 

kind om te weten te komen hoe het verder kan. Denk met het kind mee en probeer 
samen tot een oplossing te komen.    

 
 Geef concrete complimenten op het proces (Wat heb je dat goed bedacht/Wat heb je 

daar goed over nagedacht/Wat heb je goed gekeken naar hoe de echte 
slipper eruitziet) en niet zozeer op het eindproduct (Wat een mooie slipper/Wat 
leuk). Wees specifiek in wat je goed vindt en geef compliment gemeend.    

 
 Zorg voor een sfeer van vertrouwen. Een sfeer waarin fouten maken mag; het is oké is 

dat je het nog niet weet en feedback helpt om meer te leren! Laat de kinderen zien dat 
jij ook wel eens iets niet weet of een fout maakt. Dat sterkt ze in hun zelfvertrouwen!    

  
Probeer het eens uit en ga de uitdaging aan tijdens de atelieractiviteit maak een zonnebril! Zet 
je eigen “feedback bril” op en kijk dan naar de kinderen.  Wat ga jij dan zeggen...?   
 
  
 
 
 
 



 

 
 

Week van spelen en delen 

ZET JE ZONNEBRIL MAAR OP!  
Voorbereiding:    
Leg allerlei verschillende materialen op tafel. Denk aan karton, chenille draad, wc-rolletjes, 
rietjes, touw, plakband, stroken, doorzichtig papier, lijm, scharen, prikpennen en lappen en 
een nietmachine (bepaal zelf of jouw kinderen hiermee overweg kunnen). Zorg dat er echte 
zonnebrillen liggen, in allerlei vormen en maten, zodat ze dat als voorbeeld hebben. Maak niet 
zelf een geknutseld voorbeeld, laat de kinderen zelf nadenken over hoe het eruit kan gaan 
zien.    
Introductie:   
Het is zonnig buiten en jij (of een knuffel) kan nergens je zonnebril vinden. Het licht doet pijn 
aan je ogen en je knijpt steeds je ogen dicht. Dat kan je niets meer zien, dat is heel onhandig 
(speel dat maar lekker uit!). De zonnebril zorgt ervoor, dat je gewoon kan blijven kijken. Want 
een zonnebril heeft van die donkere glazen. Je vindt in je zoektocht allerlei brillen, maar 
die zijn niet handig voor de zon (leesbril) en passen niet (te groot, te klein). Kunnen jullie 
mij/de knuffel helpen om een zonnebril te maken, die je kan gebruiken?   
 
Geef de kinderen als opdracht mee, dat ze een zonnebril gaan knutselen. Deze moet je ogen 
kunnen beschermen en moet kunnen passen op je eigen hoofd, of bij de knuffel. Deze brillen 
kun je weer gaan gebruiken in je zomerhoek. Bij het knutselen kan je de kinderen helpen 
herinneren aan deze voorwaarden en daarop kan je ook weer feedback geven.    
  

 
  
 
 


