
Van testschool naar TOPschool 



2013-2014 Testschool 

 3 leerkrachten testen TOPspel uit 

 Ze brengen hun enthousiasme over 

 Het werkt echt 
 Leerlingen vinden het leuk 

 Weinig extra werk voor de leerkracht 

 Toffe beloningen 

 Beloning voor de school: gratis training 



2014-2015 Ik volg de training 

 Na de introductie is mijn 2de leerjaar 
onmiddellijk enthousiast 

 TOPspel wordt echt hún spel 
 

 Leuke beloningen kiezen 

 Zelf afspraken bepalen 

 Samen stapjes overlopen tijdens elk spel 

 Teamposters maken 

 4 taken binnen elk team 

 Evaluatie na elk spel 



2014-2015 4 klassen spelen het 

 2 klassen op een mooi tempo 

 Bij de andere 2 verwatert het een beetje 
 

  Ze starten pas later  

 Ze spelen geen 3x in de week 

 Het enthousiasme is verminderd 

 Geen stok meer achter de deur 



Hoe moet het verder? 

 Tegen het einde van het schooljaar zat 
ik met veel vragen en bedenkingen 

 

 Gaat het bij mij ook zo verwateren? 

 Hou ik het vol bij verhoogde werkdruk? 

 Mijn enthousiaste klas gaat over naar een klas   
waar TOPspel niet gespeeld wordt 

 Effecten zijn grootst op lange termijn 



Enige oplossing voor mij: 
topSCHOOL 

 Collega’s die training reeds volgden, 
krijgen weer stok achter de deur 

 Andere collega’s kunnen het dan ook 
spelen 

 Kinderen kunnen het elk jaar opnieuw 
beleven 

 Effecten zullen duidelijk worden op 
lange termijn 



Directie overtuigen 

 Haar bedenkingen 
 

 Wanneer gaan we die 3 trainingen doen?  
 Niet op een pedagogische studiedag! 

 Wat met het kleuter? 

 Hoge kostprijs 

 Wat met leerkrachten die de training  
 reeds volgden? 



Directie overtuigen 

 Mijn tegenargumenten 
 

  We moeten sowieso werken aan sociale 
 vaardigheden en dat doen we nu te weinig  
      (kleuter is goed bezig op dat vlak, lager nog niet) 

  Als we het allemaal doen, kunnen we ons profileren    
 als TOPschool  

  Trainingen doen we 2x op woensdagmiddag,  
 1x ‘s avonds 

  Leerkrachten die reeds volgden, zullen ook komen 

  Kostprijs enkel voor 6 leerkrachten 



2015-2016 TOPschool 

 Trainingen zijn goed voor teamspirit 

 Leuke sfeer door beloningen in de gang 

 Topspelmeter voor hele school 

  Vorderingen van de klassen  

  TOPspellied zingen en dansen 

  Enthousiasme hoog houden 

 

 Nog veel groeimogelijkheden 

 



Januari 2016 Promofilmpje 

 Om Ketnet uit te nodigen om onze 
school te komen bezoeken in het kader 
van de Week tegen Pesten 

 Om TOPspel kort maar duidelijk uit te 
leggen aan ouders, nieuwe leerkrachten, 
nieuwe leerlingen, … 

 Om reclame te maken voor onze school 


