
Los het op! Los het op! 

Los het op! Los het op! 

Los het op! Los het op! 

Los het op! Los het op! 

Je hebt moeite met het 
maken van een werkstuk.

Je hebt thuis geen 
mogelijkheden om aan een 
werkstuk/presentatie te 

werken.

Op het lootje van Sinterklaas 
staat geen een cadeautje wat 
je kan kopen van het max. 

afgesproken bedrag.

Je moet stil aan het werk, 
maar je weet niet meer 

wat je moet doen.

Degene die naast je zit 
maakt steeds geluidjes 
waardoor je je niet kunt 

concentreren op je werk.

Tijdens een schoolreisje ben 
je je groepje kwijt geraakt. 

Het stoplicht staat op rood en 
je snapt de opdracht niet.

Je bent je potlood kwijt.



uitleg 

Komt er weer een leerling naar je toe met de mededeling dat het 

potlood kwijt is? Of altijd dezelfde leerling die zijn huiswerk vergeten is? 
Of zie je met nakijken een leeg schrift nadat er zojuist 20 minuten 

zelfstandig gewerkt is? Het kan best zijn dat het bij deze leerlingen niet 

lukt, niet omdat ze niet willen, maar omdat het eigenlijk gewoon echt niet 
lukt. Ze weten simpel weg niet hoe ze het kunnen aanpakken 

(onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel of ervaring). 

De probleemkaartjes zijn gebaseerd op herkenbare situaties uit de klas 

die mogelijke problemen vooroorzaken of al hebben plaatsgevonden in 
de klas. Bespreek de kaartjes in de klas om dergelijke situaties op te 

lossen of om te voorkomen. Een mooie werkvorm voor tijdens de 
storming/norming fase aan het begin van het schooljaar. 

Laat de oplossingen vanuit de kinderen komen, maar stel als leerkracht 
wel je eigen grens. Wat kan/mag bij jou als leerkracht wel/niet? Weten 

de kinderen waar ze aan toe zijn bij jou? 

Stel als leerkracht ook verdiepingsvragen: Is er eigenlijk voor elk kaartje 

wel een oplossing te vinden? Hoe los je dit op of hoe voorkom je dit?
Waarom of wanneer zou zoiets gebeuren? Wat zou jij doen?

En vraag jezelf af: is het aan de leerling om bij sommige problemen een 
oplossing te vinden? 

* Bij de webshop versie krijg je er een leeg sjabloon bij.
De opdracht sluit dan (nog beter) aan bij actuele situaties in de klas.



Nieuwsgierig naar de andere142 kaartjes?

Kijk dan in de webshop!

www.jufvandebovenbouw.com/shop/

sociaal emotioneel

de problemen pot

Inhoud: 

★ label

★ 142 kaartjes

★ leeg sjabloon voor zelf gebruik

★ werkvormen

webshop 

http://www.jufvandebovenbouw.com/shop/


Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram en/of 
website bij anderen aanraadt! 
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