
Ik durf een eigen 
keuze te maken 

Afspraken zijn prima, 
maar alleen als ik een 
beloning krijg als ik me 
eraan houd.

Samen bespreken

In een groep moet 
iedereen leren opkomen 
voor zichzelf.

Samen bespreken

De juf of meester moet op 
school voor een leuke en 
veilige groep zorgen.

Samen bespreken
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Ik kan mijzelf en een 
ander houden aan onze 

groepsafspraken 

Ik kan een compliment geven en positief communiceren 

Ik kan 
samenwerken aan 
een prettige groep 

Ik kan opkomen 
voor een ander

Kwink
koelkast
poster

Ho, ho: moet dat zo?   
Kom jij wel eens op voor een an-
der? Wanneer en hoe pak je dat 
aan? Wanneer is dat lastig? 
Wissel met elkaar deze ervaringen 
uit. Als je dat hebt gedaan schrijf 
je allemaal een situatie die je lastig 
vond op een briefje. Stop de briefjes 
in een potje en trek er elke avond 
één uit. Deze situatie ga je naspe-
len. Lossen jullie 
de situatie 
allemaal op 
dezelfde 
manier op? 
Of juist heel 
anders? 
Geef elkaar 
tips!

huishuis

Net als op school zijn er 
afspraken waarvan het 
fijn is als iedereen zich 
eraan houdt. Wat zijn 
bij jullie de drie belang-
rijkste afspraken in huis. 
Waarom? Denken jullie 
daar hetzelfde over? 
Kom tot een gezamenlij-
ke top 3 en schrijf ze op 
de poster. 

Groepsafspraken?!

Probeer onderstaande bingokaart in één week vol 
te krijgen. Lukt het iedereen thuis, dan hebben jullie 
bingo! Ga dan wat leuks doen met elkaar. 

De Keuze-check is een techniek die helpt 
om even na te denken voordat je een keuze 
maakt. Hoe pakt een keuze uit voor jou?  
En hoe is dat voor de ander? Leg de Keu-
ze-check aan je ouders/verzorgers uit.  
Misschien lukt het om de Keuze-check ook 
eens thuis te gebruiken. 

geef 
een 

compliment

kom op voor 
een ander

schrijf een lief 
briefje naar 
een ander

werk samen 
aan een 
opdracht

maak iets leuks 
voor een ander

vertel 
een grappig 
verhaal over 

iets wat je hebt 
meegemaakt

zeg het 
wanneer je je 
niet fijn voelt 

vraag 
iemand 
om hulp
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Introduceer thuis de com-
plimentendienst. Elke dag 
is iemand anders de com-
plimentendienst. Je let die 
dag extra op dingen die 
goed gaan en geeft de 
ander dan een compli-
ment. Bespreek tijdens het 
eten wat mooie compli-
menten waren. 

Groepsafspraken
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Deze Kwink-slag hoort bij de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren, een uitgave van 
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De keuze-check
Wat kan ik kiezen?

Dit is mijn keuze!

Wat betekent 
dat voor mij?

Wat betekent dat 
voor de ander?

veilig

ontspannen

beschaamd

gevoelig

angstig

bescheiden

aardig aandachtig

eenzaam

aarzelend

prettig

teleurgesteld

kalm

zenuwachtig


