
Finish!
- Elkaar echt leren kennen -

Aan het begin van het schooljaar zien de kinderen elkaar weer. Na 6 
weken zomervakantie is er bij kinderen veel veranderd. Ze zijn gegroeid 
en ouder geworden. Daarom is het belangrijk om tijdens die ‘Gouden 
Weken’ in te zetten op de groepsvorming. Met het het spel ‘finishlijn’, 
krijgen kinderen de kans om elkaar opnieuw te leren kennen. 

Wat heeft ieder groepje nodig?
- Een pion per leerling
- Een dobbelsteen
- Een speelveld
- Een stapel met ?-kaartjes
- Een stapel met !-kaartjes

Wat is de bedoeling?
Het spel wordt gespeeld als ieder bordspel: 1 leerling gooit met de 
dobbelsteen en zet zijn pion zoveel stappen vooruit op het bord. 
Wanneer de leerling op een ? of ! komt, wordt een kaartje van de 
stapel gepakt. Hierop staat een opdracht of vraag waar het groepje een 
antwoord gaat bedenken. 

Degene die het eerst bij de finish is, heeft gewonnen! 
Maar eigenlijk: gaat het vooral om elkaar echt leren kennen ☺





Welke 3 dingen vindt 
je hele groepje leuk 
om buiten te doen?

Welke 5 dingen vindt 
je hele groepje leuk 
om binnen te doen?

Bedenk 4 dingen die 
jullie allemaal gedaan 
hebben deze 
zomervakantie.

Welke 3 dingen 
vinden jullie allemaal 
lekker om te eten?

Bedenk een hobby die 
jullie met elkaar 
gemeen hebben. 

Welke film vinden 
jullie allemaal leuk? 

Welke 3 dingen vindt 
je hele groepje 
belangrijk met 
samenwerken? 

Waarmee kan jij 
iemand in de klas 
helpen? 

Wat vind jij het leukste 
vak op school?
Waarom?



Wat vind jij belangrijk 
voor een fijne 
werksfeer?

Wat vinden jullie een 
belangrijke afspraak 
voor onze groep?

Wat vinden jullie een 
belangrijke afspraak 
voor onze groep? 

Welke les zou jij 
weleens willen geven?

Wat wil jouw groepje 
in de klas veranderen? 
Waarom?

Waar kun jij hulp van 
een klasgenoot bij 
gebruiken?

Wat wil jij nog heel 
graag leren? 

Waarmee kan jij 
iemand in de klas 
helpen? 

Wat vind jouw groepje 
het leukste 
tussendoortje? 



Kijk rond. Wie in de 
klas heeft dezelfde 
haarkleur?

Speel samen 1 ronde:
‘ ‘Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet.’ 

Bedenk met elkaar 
een teamnaam.

Speel samen 1 ronde:
‘Wie is het?’

Neem hiervoor een
klasgenoot in je hoofd

Bedenk met elkaar 
een groepskreet.

Ga tegenover elkaar 
staan en spiegel 
elkaars bewegingen.
Rustig ;) 

Maak met jullie lijven 
het cijfer 3 na op de 
grond. 

Maak met jullie lijven 
het cijfer 5 na op de 
grond.

Maak met jullie lijven 
het cijfer 8 na op de 
grond.



Kijk rond. Wie in de 
klas heeft dezelfde 
kleur ogen?

Ga op volgorde staan 
van: 

Groot tot klein

Speel samen 1 ronde:
‘Steen, papier, schaar’ 

Wie blijft over?

Maak met jullie lijven 
het cijfer 6 na op de 
grond. 

Ga op volgorde staan 
van:

Schoenmaat 

Speel samen 1 ronde:
‘Wie is het?’

Neem hiervoor een
klasgenoot in je hoofd


