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Getuigenis studiedag TOP-spel 

 

Ik ben directie op een school van ongeveer 877 leerlingen (kleuter en 

lager) maw directie van een groot (oud) schoolgebouw maar wat 

belangrijker is van heel veel kinderen! 

Bij leerlingbevragingen komt vaak naar voor dat leerlingen aangeven 

dat op een kleine school het contact tussen leerlingen onderling beter 

is. Iedereen kent (bij manier van spreken) iedereen. Ik denk dat hierin 

wel een zekere waarheid in schuilt want we ondervinden dit ook heel 

sterk op onze 2 wijkscholen. 

Het is dus een grote uitdaging om die goeie verstandhouding tussen 

leerlingen op een grote school ook zo goed mogelijk trachten te laten 

verlopen. Wanneer je zoiets groots wil bereiken/bekomen, moet je 

(zoals met alles) in het klein beginnen dus… in de klassen. 

Toen ik op klasbezoek ging bij een jonge leerkracht, die sociaal gezien 

een zware klas had, hoorde ik ineens bij de aanvang van het individueel 

werk ‘TOP-spel’. Alle kinderen waren uiterst stil aan het werk. Ik 

hoorde de leerkracht met complimentjes strooien, zag haar dan op 

datzelfde moment sterren wegnemen bij andere groepen en toch werd 

iedereen kort beloond op het einde van de les… 

Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld want die ‘o zo moeilijke klas’ was 

wel te motiveren om in een rustige sfeer geconcentreerd te werken en 

dat voor een zeer minieme beloning!!!! 

Enkele weken daarna kon ik mij inschrijven op het colloquium voor de 

werkwinkel ‘TOP-spel’ en zo ging de bal aan het rollen. Hier wou ik toch 

meer van te weten komen. Toen ik daar te horen kreeg : 
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a. hoe je je stoorzenders op een positieve manier kan leren zelf 

hun gedrag bij te sturen 

b. hoe je flinke kinderen niet moet laten boeten voor de rest van de 

klas 

c. hoe je kan bekomen dat je onzekere leerlingen geen opmerkingen 

op zich nemen die voor anderen bedoeld zijn 

wist ik dat mijn leerkrachten hier zeker open voor gingen staan want 

ik kan niet zeggen hoeveel keer ik te horen krijg ‘ Waar zijn we soms 

mee bezig?’, ‘Wanneer ga ik nog eens GEWOON les kunnen geven?’, 

‘Die kinderen roepen maar, lopen soms zomaar van hun plaats…’ 

Ik vind het zeer belangrijk dat ik als directie deze signalen au serieux 

neem want zij moeten het waarmaken in hun dagdagelijkse 

klaspraktijk EN zij moeten werken met de kinderen die een belangrijk 

deel zullen uitmaken van onze toekomstige maatschappij. 

Maw via het TOP-spel investeren we in een goeie, toekomstige 

maatschappij! 

De studiedag, die dan ook het startschot was van het TOP-spel bij ons 

op school, was een voltreffer. ‘Eindelijk iets kant en klaars waarmee 

we meteen zinvol aan de slag mee kunnen gaan in onze klas’ was de 

meest gehoorde opmerking van deze studiedag! Dat hoor je als 

directie ook graag want onze leerkrachten hebben al genoeg extra 

planlast! 

Ondertussen hebben we er ons eerste coachingmoment op zitten. Op 

MDO’s hoor ik vaak positieve noten ivm het TOP-spel. De kinderen zijn 

er enorm voor gemotiveerd, het creëert rust. 

In sommige klassen stoten ze wel op het feit dat het tijdens de 10 

minuten TOP-spel perfect loopt maar éénmaal die 10 minuten voorbij, 

worden de stoorzenders weer negatief actief… 

De echte onderwijsratten of de enkele leerkrachten met reeds een 

goed klasklimaat, hebben er minder aan maar staan toch ook achter de 

manier van werken. 

Voor mij persoonlijk was het financiële plaatje een drempel maar voor 

elk probleem is er wel een oplossing. Op aanraden van de Sleutel trok 

ik mijn stoute schoenen aan en stapte naar de Rotaryclub in Ronse. Zij 
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waren enorm geïnteresseerd want investeren in onze kinderen, is 

investeren in de toekomst! 

Met dit gegeven wil ik graag eindigen want dat is het waar het in ons 

onderwijs allemaal om draait vind ik nl. ertoe bijdragen dat onze 

kinderen verantwoorde burgers worden voor in onze steeds moeilijker 

wordende maatschappij! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Els Kelem 


