
8�GEZINSKRANT DE BOND · 1 april 2016

� Aan de slag met TOPspel

“Ze leren meer samenwerken en luisteren”

De Sleutel speelt in Vlaanderen al veertig jaar lang een 
voortrekkersrol op het terrein van de verslavingszorg. 
Maar naast de hulpverlening aan drugsverslaafden blijft 
ook preventie een belangrijk aandachtspunt voor deze 
organisatie. In de lagere school kunnen ze hiervoor nu aan 
de slag met TOPspel. Geert Van Hecke

“Vorig jaar gaf ik les in het tweede 
leerjaar en nu in het zesde”, vertelt 
Sarah Martens van Basisschool Ma-
nitoba in Brugge. “Jonge kinderen 
moeten natuurlijk nog leren om zelf-
standig en samen te werken, daar-
voor was dit een handig instrument.” 

Nu staat u voor de zesde klas. Hoe an-
ders verloopt TOPspel daar?

“Eerst was ik geneigd om dezelfde 
afspraken te maken als in het tweede 
leerjaar, maar eigenlijk was dat niet 
meer nodig. Dan ga je op zoek naar 
nieuwe regels, die meer uitdagend 
zijn voor oudere kinderen. Zo kan 
een regel van TOPspel zijn dat je in 
de les Frans ook echt Frans durft te 
praten. Ik zal ook meer de klemtoon 
leggen op samenwerken en hoe ze 
zich daarbij moeten inspannen om 
overeen te komen, compromissen te 
sluiten enzovoorts. Tijdens sommige 
discussies kan het er in de klas heel 
heftig aan toe gaan en door TOPspel 
heb je dat als leerkracht meer in de 
hand. Als iemand binnen een team 
zich niet aan een afspraak houdt, ver-
liest dat team een sterrenkaart. Maar 
tezelfdertijd probeer je een compli-
ment te geven aan andere leerlingen 
of teams.”

Zo steunen de leerlingen elkaar.
“Dat klopt. Eigenlijk ga je op die ma-

nier de groepsdruk positief gebrui-
ken op momenten waarop je denkt 
dat het wel eens nodig zou kunnen 
zijn.  Voor mij is TOPspel ook niet ge-
koppeld aan één bepaald vak. Ik heb 
het al in alle lessen toegepast, zelfs 
als we rijen maken om samen naar de 
turnles te gaan. Als de afspraak bin-
nen TOPspel erin bestaat om rustig 
met de rij naar de turnzaal te gaan 
zonder de andere klassen te storen, 
sta je daar in twee minuten. Anders 
duurt het misschien wel vijf minuten 
en heb ik voortdurend geklaagd dat 
ze moeten zwijgen omdat het twee-
de leerjaar een toets aan het maken 
is. Zelf vinden ze dat ook veel toffer, 
want zo sparen ze tijd op die ze later 
met de hele klas voor iets leuks kun-
nen gebruiken.” 

Geef je nu ook minder straf ?
“Onvermijdelijk ga je als leerkracht 
spontaan de storende elementen in je 
klas berispen of straffen. Maar TOP-
spel leert ons om toch ook telkens 
weer het positieve te benoemen. Zo 
word je getraind in een positievere 
houding naar je leerlingen. Daarmee 
beweer ik niet dat we nooit meer 
leerlingen moeten straffen of een 
time-out geven. Maar door TOPspel 
voelen ze ook zelf dat er in de klas een 
positieve vibe ontstaat. Hoe meer je 
het spel speelt, hoe meer je leerlingen 

ten goede ziet veranderen. Je werkt 
vanuit de kracht van de groep en 
kinderen worden ook voortdurend 
bevestigd. Dat lijken me twee belang-
rijke elementen die het spel kans op 
slagen geven.”

Geloof je echt op die manier kinderen 
sociaal vaardiger te maken?

“Kinderen weerbaar maken in de so-
ciale omgang is ontzettend belangrijk. 
Volgend jaar zitten de leerlingen uit 
mijn klas in het middelbaar en dan 
komen ze nog meer met ‘de grote we-
reld’ in contact. Ik hoop echt dat ze 
onder meer door TOPspel een aantal 
troeven in handen hebben. Ik merk 
toch hoe sommigen al in de loop van 
een schooljaar evolueren naar meer 
samenwerken en luisteren naar el-
kaar, allemaal vaardigheden die je 
niet zomaar afleert. Als een kind dat 
van het eerste tot zesde leerjaar on-
der de knie krijgt, kan dat niet anders 
dan ook effect hebben op latere leef-
tijd.”  �

“We houden ons nu meer aan de afspraken”

Alle kinderen van de Brugse Basisschool Manitoba hebben 
intussen al kennisgemaakt met TOPspel. Maar wat vinden ze 
daar nu zelf van?

“Als we TOPspel spelen, moeten we 
heel stil werken en toont de juf op 
de klok hoelang het spel duurt. We 
doen heel vaak TOPspel als we oefe-
ningen maken om te leren schrijven. 
Soms lukt het niet om stil te zitten op 
onze bank en dan neemt de juf bij ons 
groepje een sterrenkaartje weg. Maar 

als we flink zijn, krijgen we een ster 
én na het spel ook nog een beloning.”  
 (Kobe, 1ste leerjaar)
“Als beloning spelen we soms ‘tikker-
tje verhoog’ of verstoppertje. Maar 
op onze volgende beloning moeten 
we nog een beetje wachten. We zul-
len dan heel lang mogen spelen in de 
hoekjes van de klas. Daar sparen we 
nu minuutjes voor.” 
 (Douwke, 1 ste leerjaar) 

“Soms zijn we aan een taak bezig en 
vragen we juffrouw of we TOPspel 
mogen spelen. Dan zet ze de timer 
op 25 minuten en werken we rustig 
voort. Door TOPspel houden we ons 
meer aan de afspraken, want we we-
ten dat we een beloning kunnen ver-
dienen. “  (Senne, 4de leerjaar)

“Onze klas heeft al een TOPklasster 
behaald. Nu sparen we jetons van vijf 
minuutjes. Als we het spel elke dag 
een paar keer spelen, hebben we op 
het eind van de week misschien een 
uur vrije tijd bijeengespaard om iets 
leuks te doen.”
 (Margot, 4de leerjaar)

“Eigenlijk is TOPspel een spel om te 
weten hoe je het best leert leren. We 
doen het spel het liefst bij vakken als 
Frans en Wereldoriëntatie. De mees-
te kinderen van onze klas vinden die 
vakken een beetje saai.” 
 (Arthur, 5de leerjaar)

“Wij sparen nu ook tijd op en spreken 
met de juf af waarvoor we die gaan 
gebruiken. Zo kunnen we eens een 
kwartiertje chillen, elkaar schminken 
of op de iPad spelen, allemaal dingen 
die we anders niet zouden doen.”
  (Jozefien, 6de leerjaar)

 G.V.H. �

Kobe en Douwke uit de eerste klas
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TOPspel is een gloednieuwe 
methodiek die De Sleutel, be-
kend voor zijn hulpverlening 
aan drugsverslaafden, ontwik-
keld heeft voor sociale vaardig-
heden in de lagere school. Het 
spel kwam tot stand in samen-
werking met de hogeschool 
Thomas More Antwerpen, KU 
Leuven en uitgeverij die Keure. 
In de VS wordt TOPspel al ja-
ren gespeeld in de vorm van 
het Good Behaviour Game. Uit 
diverse onderzoeken blijkt 
dat dit spel niet enkel storend 
en agressief gedrag vermin-
dert, maar ook het taakgericht 
werken bevordert en het klas-
klimaat verbetert. Op langere 
termijn zorgt deze spelmetho-
diek voor betere studieresul-
taten, minder schoolverlaters, 
minder pestgedrag, een daling 
van de criminaliteit, minder 
depressies en drugproblemen. 

Geen extra lessenpakket
De Sleutel beseft dat het 
Vlaamse onderwijs sterk ver-
schilt van dat in de VS. Daarom 
werd gezocht naar een metho-
diek die goed aansluit bij onze 
onderwijscultuur. TOPspel 
is géén extra lessenpakket. 
Elke leerkracht van de lagere 
school kan het spel dus mak-
kelijk integreren in bestaande 
lessen. Zowel de klastitularis 
als de leerkracht bewegings-
opvoeding of godsdienst kan 
het spel spelen. TOPspel traint 
de vakoverschrijdende eind-
termen van de sociale vaardig-
heden in de letterlijke zin van 
het woord. Door het positief 
ondersteunen van leerlingen, 
door positieve groepsdruk, 
door het negeren van negatief 
gedrag én het belonen van po-
sitief gedrag.  �

� De Sleutel, team Preventie, 

www.desleutel.be
� TOPspel, www.hettopspel.be

Als beloning voor het TOPspel mocht 

het derde leerjaar van juf Cindy 

stoelendans spelen.
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