
Verantwoordelijk, zorgzaam zijn voor stilte en rust in de klas en school  

Vooraf: 
Groep 4 heeft moeite om half uur stil te werken. De kinderen en de leerkracht hebben 
afgesproken om een half uur stil te werken aan een rekenles. De eerste 10 minuten gaan goed. 
Je kan een speld horen vallen. Plotseling vraagt Jochem aan Jonas met een fluisterende 
stemmetje:  “Hé Jonas, mag ik je gummetje even lenen?” Jonas roept wat harder:  “Ja hoor, 
hier als je blieft?” Vlinder reageert geschokt: “Maar we zouden toch stil werken?” Jolanda zegt 
boos: “Ja, en nu verbreek jij ook de stilte. Nu hebben jullie alle drie gepraat”. Jolanda  zegt 
trots: “Nu ben ik de enige die nog niet gepraat heeft”. (een bewerking van een verhaal uit 
Boeddhistische verhalen van Chödzin & Kohn) 
 
Lees het verhaaltje voor en vraag aan de kinderen waar dit verhaaltje over gaat. Herkennen 
de kinderen er iets van in de klas? Vraag ook aan de kinderen wie het fijn vinden om stil in de 
klas te werken en wie niet. Waarom vinden de kinderen het fijn om stil in de klas te kunnen 
werken.  Laat kinderen uitwisselen. 
Vertel de kinderen dat het doel voor komende week is om te zorgen voor stilte in de klas.  
 
Instructie 
Maak een A-3 woordvel met de klas. Zet in de cirkel “Zorgen voor stilte in de klas”. 
Inventariseer met de kinderen wat er nodig is om rust en stilte in de klas te krijgen. Wat kan 
jezelf doen en wat kan de klas doen? Vul het woordvel klassikaal in. Neem 1 aspect en richt 
daar de aandacht de komende week op. Laat de kinderen dat zelf bepalen. 
Indien de landelijke CITO’s zijn, kun je de kinderen extra attent maken op het belang van stilte 
in de klas en op school. 
 
Ga na welke hartkwaliteiten en/of leercompetenties nodig zijn voor het zorgen voor stilte in 
de klas. Waarschijnlijk zijn dat Kitty Kikker (mededogen) en Co Concentratie. Maar eigenlijk 
doen ze allemaal mee. Zet de dieren op het rooster of op het bord als reminder voor de stilte 
en rust in de klas en school. 
 
Om stilte in de klas te bewerkstelligen, kunnen oefeningen uit “Aandacht in de klas” worden 
gedaan. Hierin staan zit-, bewegings-, adem- en visualisatieoefeningen (zie laatste item van 
HvO in de praktijk). 
 


