
5 tips voor beelddenkende kinderen  
voor een goed plekje in de klas 

1. Niet naast drukke kinderen 
Drukke kinderen zijn vaak hele gezellige kinderen, misschien is het drukste kind uit jouw klas wel 
jouw beste vriend(in)! Altijd wat te beleven en altijd lol! Maar zeg eens eerlijk… Is dat het geen jou 
het beste helpt als je iets nieuws wilt leren? Nee, eigenlijk niet. Dus in de pauzes en bij vrije 
momenten, zoek je deze drukke kinderen fijn op, maar in de klas als er geleerd moet worden, toch 
maar liever niet. Het lijdt je af, maakt je druk en kost je energie. 

2. Wel naast een kind dat goed kan leren 
Er zitten vast ook kinderen in jouw klas die goed kunnen leren, kinderen waarbij het makkelijk gaat, 
die snel begrijpen waar het over gaat en wat ze moeten doen. Als je naast zo’n slimmerik zit, kun je 
afkijken! En niet afkijken in de zin van: letterlijk overschrijven, want dat mag niet. Maar wel afkijken in 
de zin van: hoe doet hij of zij dat en wat wordt er van mij verwacht. Want als het kind naast jou ijverig 
zit te werken, motiveert dat jou ook om te gaan werken!  

3. Het bord goed kunnen zien 
Als jij veel moeite moet doen om te kijken op het bord waar je juf of meester de uitleg geeft, dan ben 
je sneller afgeleid. Dus probeer ervoor te zorgen dat er geen kindje voor je zit  zodat je niet voorover 
of achteruit hoeft te hangen om  het bord te kunnen zien. Of dat je met je rug naar het bord zit zodat 
je je helemaal om moet draaien. Dan ben je al zoveel energie kwijt met je best doen om het bord te 
zien, dat je nie tmeer goed kunt luisteren naar wat er gezegd wordt.  

4. Bij het raam / de muur / de deur 
Sommige kinderen zijn bij het raam snel afgeleid omdat ze dan in de gaten houden wat er buiten 
gebeurd, andere kinderen zitten juist graag bij het raam zodat ze de ruimte van buiten voelen.  
Sommige kinderen zitten graag bij de muur  omdat ze dan de veiligheid van de muur voelen en 
makkelijker op kunnen letten, andere kinderen voelen zich juist opgesloten omdat ze bij de muur 
zitten en voelen zich benauwd. Sommige kinderen zitten graag bij de deur zodat ze het gevoel 
hebben snel weg te kunnen als er iets is, andere kinderen worden juist sneller afgeleid door iedereen 
die binnen komst. Wat werkt voor jou? 

5. Eerlijk zijn 
Ben eerlijk, tegenover jezelf en tegenover je ouders en de leerkracht. Natuurlijk wil je het liefste bij je 
vriendjes zitten, achteraan in de klas en het gezellig hebben! Maar je wilt ook wat leren (dat is al 
lastig genoeg!) en later die leuke baan waarmee je misschien wel heel veel geld verdient! Dus ben 
eerlijk tegenover jezelf en bedenkt wat voor jou het beste werkt om goed te leren. En bespreek dat 
met je ouders en je leerkracht!  

Wil je nog meer tips of ideeën voor beelddenken?  
Kijk op de website of neem contact op! www.groeienlach.nl  

In de klas zitten vaak wel 25-30 kinderen die allemaal anders zijn.  
De een is druk, de ander zegt niet veel, de een is slim , de ander heeft veel 
extra uitleg nodig, enz. Daarom is een goed plekje in de klas ook voor 
iedereen anders.  
Wat zou voor jou , als beelddenker,  het beste werken? 
Hieronder staan 5 tips voor een goed plekje in de klas!  

http://www.groeienlach.nl/

