
MET TWEE VOOR DE KLAS, HOE DOEN WE DAT? 
 
Meggie, zou jij telkens de vragen willen stellen, aub? 
Dan geven Joke en Chris telkens het bijhorende antwoord. 
 
WAT IS DE AANLEIDING GEWEEST OM MET TWEE IN EEN KLAS TE STAAN? 
Wij zijn Joke en Chris van de Sint-Jan Berchmansschool in Rupelmonde. Wij doen 
samen het derde leerjaar en hebben 39 leerlingen in onze klas. Op het einde van elk 
schooljaar heeft onze directie een hele puzzel te leggen omtrent de organisatie van de 
klassen voor het volgende schooljaar. Die puzzel was voor dit schooljaar iets moeilijker 
dan anders, onder andere door de nieuwbouw die nog niet volledig klaar is. Onze 
directie kwam daarom met het idee om ons samen het derde leerjaar te laten doen. 
We kregen het grootste lokaal, de vroegere refter, toegewezen. Samenwerken was 
voor ons niet helemaal nieuw want in het verleden heeft Joke het derde leerjaar van 
Chris halftijds ondersteund. Dat gebeurde naar aanleiding van een klas met 32 
leerlingen. We merkten toen dat we voor veel dingen op dezelfde lijn zitten, vb. 
consequent zijn en structuur bieden. Het klikt ook wel goed tussen ons buiten school. 
Dit zijn allemaal pluspunten als je samen voor een klas moet staan. 
 
HOE HEBBEN JULLIE DIT PRAKTISCH AANGEPAKT? 
We richtten tijdens de afgelopen grote vakantie onze klas zo gezellig en functioneel 
mogelijk in. Op school doen we aan structureel coöperatief leren waardoor onze 
kinderen in groepjes van vier zitten. We hebben ook een lange tafel in onze klas gezet 
zodat we makkelijker kinderen bij ons kunnen nemen in een subgroep. We kregen nog 
een kleine ruimte ter beschikking waar we met een tiental kinderen konden gaan zitten. 
Onze bureaus staan als een eiland tegen elkaar zodat we makkelijk kunnen 
overleggen. 
 
HOE STONDEN DE OUDERS HIER TEGENOVER?  
Enkele ouders stonden een beetje argwanend tegenover het idee van zo’n grote klas. 
Daarom leek het ons aangewezen om de grote klasgroep toch in A en B te verdelen 
om eventueel vlot twee klassen te kunnen maken indien dit nodig zou geweest zijn. Dit 
was trouwens ook nodig voor de bewegings- en zwemlessen, de beeldopvoeding van 
de knutseljuf en de administratie (afwezigheden, rapporten, lijsten, …). Twee lesuren 
per week heeft de ene groep bewegingsles, de andere groep blijft dan in de klas en 
krijgt les in de klas. Heel vaak blijft de leerkracht die normaal gezien een uurtje ‘vrij’ 
heeft toch in de klas om bij te springen. De A- en B-groep wisselen elkaar om de week 
af om te gaan zwemmen. De groep die in de klas blijft, heeft dan contractwerk, 
remediëringslessen of af en toe hoekenwerk. Dit hangt af van de noden van de 
klasgroep. 
 
IS HUN MENING VERANDERD? 
We hoorden op formele en informele momenten enkel positieve opmerkingen en 
feedback. Dit komt waarschijnlijk doordat de leerlingen zich goed voelen in deze vorm 
van lesgeven. 



HOE BEREIDEN JULLIE DE LESSEN VOOR? 
Wekelijks werken we samen de planning uit en bekijken we les per les hoe we die 
samen het best kunnen aanpakken. Dit doen we tijdens een les bewegingsopvoeding 
waarbij een zorgjuf aan de A- of B-groep komt lesgeven. Instructie wordt meestal 
gegeven door één leerkracht, waarbij de andere wel kan aanvullen of observeren of 
meer antwoordkansen kan creëren door de leerlingen het antwoord in het oor te laten 
fluisteren. Of één van ons neemt de kinderen mee die vorige les gemist hebben door 
ziekte en daardoor meer instructie nodig hebben. Of andersom: kinderen die bijna 
geen instructie meer nodig hebben, krijgen een verkorte uitleg zodat ze sneller aan de 
slag kunnen. Kinderen die problemen hebben om de klassikale uitleg te volgen, 
worden door de tweede leerkracht vaak individueel begeleid tijdens deze instructie 
zodat ze toch betrokken zijn. Soms schrijft de ene aan het bord, terwijl de andere dit 
mondeling toelicht. 
 
We werken heel vaak met een schrijfleitje zodat we snel een overzicht hebben van wat 
de kinderen antwoorden. Samen noteren we dan de kinderen die nog extra instructie 
nodig hebben of de volgende stap al kunnen nemen. Aan de hand hiervan verdeelden 
we de kinderen dan in vier groepen: een groep bij Joke, een groep bij Chris, een groep 
die zelfstandig werkt maar met tussendoor controle van een leerkracht en een groep 
die volledig zelfstandig werkt. Bij deze laatste groep schakelen we mini-meesters en -
juffen in. De kinderen krijgen hierdoor meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
 
Voorbeelden per les: 

- Godsdienst: bij bijbelverhalen toont de ene leerkracht de bijbelprenten en stelt 
tussenvragen terwijl de andere leerkracht het verhaal vertelt of voorleest. 

- Muziek: Joke speelt synthesizer, Chris leert het lied mee aan (cfr. schoolkoor). 
- Taal + wiskunde: toelichten van opdrachten gebeurt afwisselend, we ‘teasen’ 

de kinderen door discussie uit te lokken, de verstrooide leerling te spelen, elkaar 
een hulpvraag te stellen, …. We vullen elkaar constant aan. 

 
WAT VINDEN JULLIE DE VIJF GROOTSTE MEERWAARDEN VAN MET TWEE 
VOOR DE KLAS TE STAAN? 
Twee paar ogen, we kunnen heel goed observeren en bevindingen uitwisselen. We 
kennen de kinderen door en door omdat we beiden op verschillende aspecten van de 
leerlingen letten (vb. het sociaal-emotionele, relationele, fysische, …). We kunnen dit 
meteen bespreken en moeten niet wachten op een (zorg)overleg. 
 
De verschillende leerkrachtenstijlen, de leerlingen en ouders kunnen zeker aansluiten 
bij één van de leerkrachten en spreken de leerkracht aan bij wie ze zich het meest op 
hun gemak voelen. Hierdoor worden alle leerlingen bereikt. De leerlingen zelf vinden 
in de grote groep ook meer aansluiting omdat er nu meer keuze is tussen de 
verschillende karakters. 
 
Eén leerkracht kan kinderen met specifieke behoeften begeleiden, terwijl de ander 
verder les geeft. Momenteel hebben we in onze klas een jongen in een rolstoel die 
moet geholpen worden en een jongen met een ontlastingsprobleem die soms 



verschoond moet worden. We wisselen elkaar af om kinderen te helpen die veel 
aandacht en geduld vragen, zo komt die taak niet steeds bij dezelfde leerkracht terecht. 
 
De leerkrachten vullen elkaar aan en sturen elkaar bij zodat we het gevoel hebben dat 
we beter lesgeven dan wanneer we alleen voor de klas zouden staan. We geven elkaar 
veel nieuwe inzichten en leren van elkaar. Je leert op een andere manier kijken, 
denken, luisteren, doen, …. Je draagt de verantwoordelijkheid samen en voelt je 
gesteund door de ander. De talenten van elke leerkracht komen tot uiting. 
We kunnen efficiënter werken, vb. tijdens de instructie en het bijwerken van leerlingen. 
Niet elke leerkracht hoeft elke les tot in de puntjes voor te bereiden, je kan vertrouwen 
op de professionaliteit van de collega. 
 
WAT ZOUDEN DE VALKUILEN KUNNEN ZIJN? 

- Bij een klassikale instructie geeft één leerkracht de uitleg, de ander doet 
administratieve taken (vb. verbeterwerk). 

- Dit door twee leerkrachten laten doen die té verschillend zijn om samen te 
kunnen functioneren of geen compromissen kunnen sluiten. 

- Openlijk discussies met elkaar voeren waar de kinderen bij zijn. 
- Geen aangepaste werkvormen gebruiken waardoor leerlingen uit de boot vallen 

en verloren gaan in de grote groep. 
 
HEBBEN JULLIE NOG TIPS OM DIT TE DOEN SLAGEN? 

- Voldoende ruimte in het lokaal hebben. 
- Een goede verstandhouding tussen de twee leerkrachten, evenwaardige 

partners. 
- Tijd maken voor overleg, ook na de schooluren. 
- Kritiek en bijsturing moet je aanvaarden van elkaar. 
- Meteen eerlijk zijn tegen elkaar wanneer je je ergens niet goed bij voelt. 
- Taken zo eerlijk mogelijk verdelen. 
- Rustmomenten inbouwen (vb. onthaal). 
- Duidelijke afspraken maken tussen de leerkrachten. 
- Consequent naleven van de klasafspraken. 
- Flexibel zijn, continu afwisselen van rol (vb. instructie geven). 
- Beschouw de klas als één groep, niet als A- en B-groep. 
- Bij verbeterwerk verbetert elke leerkracht een vak (om subjectiviteit te vermijden 

en een volledige foutenanalyse te kunnen maken). 
- Bereid oudercontacten samen voor en leid deze ook samen om aan de ouders 

te laten merken dat jullie samen voor de kinderen zorgen. 
 
HET IS NU JUNI 2015, EINDE SCHOOLJAAR. WAT IS DE EINDCONCLUSIE? 
Om het met de slogan van de school te zeggen: met twee voor de klas staan betekent 
voor ons ‘samen schitterend’! 


