
 

 

Teamvorming Sporting 
Martinus 

1 Forming en norming 

Vaardigheid:   
Besef van jezelf & Besef van de ander. 

Doelstelling:   
Samenwerken aan een prettige groep.  
Samenwerken aan een veilige groep. 

Overzicht en doel 

“Ik kan samen met anderen werken aan een veilige groep.” 

Voor een prettige en veilige groep, is het belangrijk om de eerste weken van het seizoen de fases 
van de groepsvorming op een goede manier te doorlopen. Hernieuwd met elkaar kennismaken is 
daarin de eerste stap. Vervolgens tasten de spelers af in welk team ze dit jaar zitten en wat hun 
plek daarin is. Spelers die bijdragen aan een veilig team hebben aandacht voor de ander, 
respecteren elkaar en helpen elkaar als het nodig is. Een veilige team dient als voedingsbodem 
voor spelers om zich optimaal te ontwikkelen.. 
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Tips & Trics  
1. Betrek ieder kind voldoende bij de groep. 

a. Geef de kinderen de ruimte en tijd om elkaar te leren kennen en zichzelf te laten 
zien. 

b. Heb aandacht voor elk individueel kind. 
2. Observeer wat er in de groep gebeurt. 

a. Is er gedrag dat niet past? Negeer het niet en bespreek het direct. 
b. Lijken er kinderen buiten de boot te vallen? Help ze zoeken naar overeenkomsten 

met de groep in plaats van te kijken naar verschillen. Help hen te kijken naar het 
groepsbelang in plaats van naar het eigen belang. 

3. Zijn er tegenstellingen in de groep die tot conflicten leiden? Geef de kinderen de ruimte 
om hierover in gesprek te gaan. 

Activiteiten 

Obstakelspel 
Teamkenmerk: zorgen voor elkaar 

Verdeel de groep in tweeën. De kinderen uit de ene groep vormen obstakels. Ze gaan 
(individueel) als hindernis in de ruimte staan of zitten op een zo gek mogelijke manier 
(bijvoorbeeld voorovergebogen en/of juist met de handen wijd omhoog). De andere groep 
verdeel je in tweetallen: één kind speelt de ‘blinde’ die met zijn ogen dicht door het parcours 
geleid wordt, de ander is zijn begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat ‘de blinde’ op een veilige 
manier langs de levende obstakels komt. Geef voordat de kinderen van start gaan ruimte aan 
‘de blinden’ om aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden bij het begeleid worden. Bespreek 
na de oefening kort met de groep na: 

- Hoe was het om dit levende parcours te lopen? 
- Hoe was het voor ‘de blinde’? 
- Hoe was het voor de begeleider om ervoor te zorgen dat ‘de blinde ’veilig door het  parcours kon 
lopen? 

   

1 



2 
 

Uit de knoop 
Teamkenmerk: elkaar helpen 

Laat de spelers in een cirkel staan en geef hun de opdracht de rechterhand uit te steken en een 
andere hand te pakken die niet van de buurman is. Herhaal dit met de linkerhand. Nu zitten de 
kinderen in de knoop. Hier moeten ze zónder hun handen los te laten uit zien te komen. Vertel: 
om uit de knoop te komen hebben jullie elkaar hard nodig. Niemand mag loslaten, dus je moet 
elkaar helpen.Pas als je het samen doet, lukt het. 

Variatie 

Twee kinderen doen niet mee. Een van hen moet proberen de kinderen uit de knoop te krijgen, 
de ander helpt hem. Dit duo helpt samen de hele klas uit de knoop. 
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