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Bijeenkomst	  1	  

Thema’s:	  
	  

• Kennismaken	  
• Veilig	  voelen	  

Doelstellingen	  
• Deelnemers	  leren	  elkaar	  kennen	  
• Deelnemers	  voelen	  zich	  veilig	  en	  kennen	  de	  groepsafspraken	  
• Deelnemers	  hebben	  kennisgemaakt	  met	  Bikkellandia	  en	  haar	  inwoners	  
• Deelnemers	  spreken	  een	  eerste	  voorkeur	  uit	  voor	  het	  gewenste	  volkje	  

Benodigdheden	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Presentielijst	  met	  contactgegevens	  	  
• Drinken	  en	  koekjes	  voor	  in	  de	  pauze	  
• Uitgeprint	  BikkelDoeBoek	  voor	  elke	  deelnemer	  
• Powerpoint	  bijeenkomst	  1	  met	  beamer	  en	  laptop	  
• Bikkelkroon	  (zelf	  te	  maken,	  zie	  bijlage	  1	  of	  te	  bestellen	  via	  	  

www.bikkeltrainingen.bikkelbox)	  
• Bikkelbox	  zelf	  te	  maken	  met	  voor	  iedere	  deelnemers	  een	  paspoort	  (zie	  bijlage	  

of	  te	  bestellen	  via	  	  www.bikkeltrainingen.bikkelbox))	  
• Paspoort	  voor	  elke	  deelnemer	  (zie	  bijlage	  of	  te	  bestellen	  via	  	  

www.bikkeltrainingen.bikkelbox)	  
• Stickers	  of	  stempels	  voor	  paspoort	  	  
• Kleurpotloden	  
• 4-‐10	  aansluitende	  dominosteentjes	  (bestaand	  spel	  of	  zelf	  te	  maken)	  
• Een	  doos	  versieren	  tot	  Bikkelbox.	  	  
• Uitgeprinte	  bijlage	  ‘groepsregels’	  
• Eventueel	  een	  beloningslijst	  voor	  een	  groepsbeloning	  
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Onderstaand	  lesplan	  geeft	  een	  samenvatting	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  bijeenkomst.	  De	  
dia-‐nummers	  verwijzen	  naar	  de	  bijbehorende	  powerpoint-‐presentatie.	  
 
 
Dia-‐nr	   Inhoud	   Duur	   DoeBoek	  /	  

handleiding	  
Werkvorm	  	  

1	   Welkom	  en	  
introductie	  met	  
ouders	  

10	  min	   DoeBoek	  -‐	  
inleiding	  

Praatje	  
	  

-‐	   Kennismakingsspel	   5	  min	   -‐	   Actief	  groepsspel	  
	  

2	   Groepsregels	  
	  

5	  min	   Handleiding	  -‐	  
Bijlage	  1	  	  

	  

3	  -‐	  10	   Intro	  Bikkellandia	  
	  

10	  min	   DoeBoek	  -‐	  Verhaal	  
Bikkellandia	  

Voorlezen	  met	  
powerpoint	  
illustraties	  

11	   Speurtocht	  
Bikkelbox	  

10	  min	   Handleiding	  -‐	  
Bijlage	  1	  	  

Speurtocht	  
	  

12	   Paspoorten	  kleuren	   10	  min	   DoeBoek	  -‐	  
Kleurplaat	  

Uitleg	  en	  
groepsdiscussie	  
	  

13	   Afsluiting	  met	  
ouders	  

10	  min	   	   Groepsgesprek	  met	  
ouders	  
	  

	  
	  

	   Totaal	  
60	  min	  

	   	  

 
	  
Tijd	  tekort?	  
Sla	  over	  of	  kort	  in:	  paspoorten	  kleuren.	  
	  
Tijd	  over?	  	  
Kies	  één	  van	  de	  extra	  activiteiten.  

Lesplan	  bijeenkomst	  1	  
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Welkom	  en	  introductie	  met	  ouders	  (10	  minuten)	  
	  
Veel	  jonge	  kinderen	  vinden	  het	  nog	  moeilijk	  en	  spannend	  om	  zomaar	  in	  te	  voegen	  
in	  een	  nieuwe	  groep.	  	  Heb	  hier	  oog	  voor	  en	  nodig	  de	  ouders	  daarom	  uit	  bij	  het	  
eerste	  onderdeel	  om	  de	  overstap	  te	  vergemakkelijken.	  Indien	  een	  kind	  na	  de	  
introductie	  zonder	  de	  ouder	  niet	  door	  durft,	  ben	  dan	  flexibel	  en	  laat	  de	  ouder	  nog	  
wat	  langer	  blijven.	  Probeer	  na	  elk	  onderdeel	  de	  rol	  van	  de	  ouder	  te	  verminderen	  
door	  bv.	  te	  vragen	  een	  stapje	  naar	  achteren	  te	  gaan	  zitten,	  steeds	  meer	  richting	  de	  
deur…	  
	  
Heet	  iedereen	  welkom	  (zie	  ook	  tekst	  uit	  de	  inleiding	  van	  het	  Bikkelboek).	  	  Houd	  
het	  kort	  en	  to	  the	  point	  zodat	  er	  snel	  overgegaan	  kan	  worden	  naar	  de	  eerste	  
activiteit:	  

• Voorstellen	  van	  de	  trainers	  
• Doel	  van	  de	  training:	  ‘stoerder	  worden,	  minder	  bang’.	  	  
• Om	  elkaar	  wat	  beter	  te	  leren	  kennen,	  beginnen	  we	  met	  een	  spel.	  
• Uitzwaaien	  van	  de	  ouders	  

	  

Kennismakingsspel	  (10	  minuten)	  
	  
De	  deelnemers	  zitten	  in	  een	  kring.	  De	  trainer	  begint,	  houdt	  een	  bal	  of	  knuffelbeer	  
vast	  en	  zegt	  zijn	  naam.	  De	  bal/beer	  wordt	  doorgegeven	  waarbij	  iedereen	  zich	  kort	  
voorstelt	  (met	  alleen	  de	  voornaam).	  Na	  een	  rondje	  wordt	  de	  bal/beer	  overgegooid	  
waarbij	  de	  gooier	  eerst	  de	  naam	  roept	  van	  iemand	  en	  dan	  de	  bal/beer	  gooit.	  Zorg	  
dat	  alle	  kinderen	  een	  aantal	  keren	  aan	  de	  beurt	  komen,	  voer	  de	  snelheid	  op.	  	  
	  
Variatie	  of	  aanvulling:	  	  
Speel	  Annemarie	  Koekkoek	  waarbij	  het	  kind	  dat	  aan	  de	  beurt	  is,	  het	  kind	  dat	  af	  is	  
bij	  de	  naam	  moet	  noemen.	  Weet	  je	  de	  naam	  niet?	  Dan	  is	  het	  andere	  kind	  niet	  af.	  
Kijk	  ook	  eens	  bij	  de	  ‘extra	  oefeningen’	  voor	  meer	  kennismakingsspelletjes.	  
	  

Groepsregels	  (5	  minuten)	  
	  
Spreek	  een	  aantal	  regels	  met	  de	  deelnemers	  af.	  Gebruik	  hiervoor	  bijlage	  1	  indien	  
gewenst	  en	  hang	  de	  regels	  zichtbaar	  in	  de	  groep.	  De	  groepsregels	  dienen	  meteen	  
als	  een	  eerste	  introductie	  van	  het	  gedrag	  van	  echte	  Bikkels.	  
	  
	  

1.	  

2.	  

Uitwerking	  bijeenkomst	  1	  

1.	  
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Verhaal	  hoofdstuk	  1:	  Bikkellandia	  (10	  minuten)	  
	  
Lees	  het	  verhaal	  voor	  (ongeveer	  5	  minuten,	  langer	  met	  input	  van	  de	  kinderen).	  
Eindig	  met	  onderstaande	  uitleg	  waarbij	  je	  de	  deelnemers	  probeert	  mee	  te	  krijgen	  
in	  het	  verhaal.	  De	  kroon	  kan	  iedere	  bijeenkomst	  gedragen	  worden	  door	  één	  of	  
meerdere	  van	  de	  deelnemers	  (hier	  kun	  je	  eventueel	  een	  beloning	  aan	  koppelen	  of	  
een	  ‘Bikkel	  van	  de	  dag’	  aanstellen).	  
	  
“Weet	  je,	  de	  ontploffing	  van	  Bikkellandia	  is	  al	  heel	  lang	  geleden	  gebeurd,	  de	  kindjes	  
met	  de	  Bikkelkronen	  zijn	  inmiddels	  al	  groot.	  Maar	  ze	  zouden	  nog	  steeds	  heel	  graag	  
hun	  stukje	  Bikkellandia	  gezellig	  willen	  maken	  met	  allemaal	  vriendjes.	  Zouden	  jullie	  
een	  vriendje	  in	  Bikkellandia	  willen	  worden?	  Dan	  heb	  ik	  een	  verrassing	  voor	  
jullie….(haal	  de	  Bikkelkroon	  tevoorschijn)…	  ik	  was	  namelijk	  zo’n	  kindje	  uit	  
Bikkellandia,	  kijk	  maar,	  hier	  is	  nog	  mijn	  Bikkelkroon!	  …	  En	  ik	  weet	  dat	  er	  hier	  ergens	  
een	  Bikkelbox	  te	  vinden	  moet	  zijn	  met	  daarin	  paspoorten	  die	  toegang	  geven	  tot	  
Bikkellandia.	  Zullen	  we	  die	  gaan	  zoeken?”	  
	  
	  

Speurtocht	  Bikkelbox	  (15	  minuten)	  
	  
Nu	  duidelijk	  is	  dat	  de	  trainer	  een	  Bikkellandiër	  is,	  wordt	  het	  tijd	  om	  op	  zoek	  te	  
gaan	  naar	  de	  Bikkelbox	  waar	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  paspoorten	  in	  te	  vinden	  
zijn.	  	  Want	  om	  mee	  te	  gaan	  naar	  Bikkellandia	  heeft	  ieder	  kind	  	  natuurlijk	  een	  
Bikkelpaspoort	  nodig.	  Vraag	  naar	  de	  ervaringen	  van	  de	  kinderen	  met	  paspoorten:	  
wie	  is	  al	  eens	  in	  het	  buitenland	  geweest	  en	  moest	  zijn	  paspoort	  laten	  zien?	  Zo	  
werkt	  het	  ook	  in	  Bikkellandia:	  het	  land	  zelf	  kun	  je	  niet	  zien	  omdat	  het	  in	  kleine	  
stukjes	  ligt	  verspreid	  over	  de	  wereld.	  Maar	  samen	  met	  een	  echte	  Bikkel	  (de	  trainer	  
met	  kroon)	  en	  een	  geldig	  paspoort,	  mag	  je	  mee!	  	  
	  
De	  trainer	  heeft	  in	  haar	  hand	  een	  dominosteentje.	  Er	  moet	  in	  de	  ruimte	  een	  
dominokaartje	  zijn	  dat	  past.	  Uiteindelijk	  zullen	  alle	  steentjes	  leiden	  naar	  de	  
geheime	  Bikkelbox!	  In	  de	  Bikkelbox	  zitten	  spulletjes	  die	  je	  nodig	  hebt	  om	  een	  
Bikkellander	  te	  worden.	  
Nodig	  	  een	  paar	  of	  alle	  deelnemers	  uit	  om	  in	  de	  ruimte	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  het	  
eerste	  steentje.	  Help	  hierbij	  door	  ‘warmer’	  	  of	  ‘kouder’	  zeggen.	  Zodra	  het	  kaartje	  is	  
gevonden,	  vertel	  je	  in	  welke	  ruimte	  de	  zoektocht	  verder	  gaat.	  	  
	  
Tip:	  ga	  naar	  zoveel	  mogelijk	  verschillende	  ruimtes	  om	  zo	  het	  ‘avontuur’	  groot	  te	  
maken.	  Weeg	  af	  of	  je	  de	  zoekopdracht	  steeds	  aan	  een	  paar	  deelnemers	  of	  aan	  alle	  
deelnemers	  geeft.	  
	  
Wanneer	  je	  bij	  de	  Bikkelbox	  bent,	  geef	  je	  een	  introverte	  deelnemer	  de	  beurt	  om	  de	  
box	  open	  te	  maken.	  Deze	  deelnemer	  mag	  vast	  spieken	  en	  benoemen	  wat	  er	  te	  zien	  
is	  in	  de	  box.	  
	  
Neem	  de	  box	  mee	  naar	  de	  trainingsruimte	  en	  deel	  de	  paspoorten	  en	  
Bikkeldoeboeken	  uit.	  
	  

11.	  

10.	  

3.	  

t/m	  

3.	  

t/m	  

10.	  

11.	  
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Paspoorten	  kleuren	  (10	  min)	  
De	  paspoorten	  bieden	  ruimte	  aan	  10	  stempels	  of	  stickers.	  Na	  iedere	  bijeenkomst	  
krijgen	  alle	  deelnemers	  een	  stempel.	  Dan	  zijn	  er	  nog	  twee	  extra	  stempels	  te	  
verdienen	  gedurende	  de	  bijeenkomsten	  als	  extra	  complimentje.	  Gebruik	  deze	  
momentjes	  om	  kinderen	  tussentijds	  in	  het	  zonnetje	  te	  zetten	  en	  zorg	  natuurlijk	  dat	  
iedereen	  bij	  de	  laatste	  bijeenkomst	  het	  paspoort	  vol	  heeft.	  
Deel	  de	  kleurpotloden	  uit	  zodat	  iedereen	  het	  paspoort	  mooi	  kan	  maken.	  
	  

Afsluiting	  en	  huiswerk	  (10	  minuten)	  
De	  ouders	  worden	  uitgenodigd	  om	  bij	  de	  afsluiting	  aanwezig	  te	  zijn.	  	  
Alle	  kinderen	  gaan	  in	  een	  kring	  zitten.	  De	  juf	  zet	  de	  kroon	  op	  en	  deelt	  de	  
paspoorten	  uit.	  Ieder	  kind	  krijgt	  een	  nieuwe	  stempel	  of	  sticker	  in	  het	  paspoort.	  
Voor	  je	  een	  stempel	  bij	  een	  kind	  plaatst,	  geef	  je	  het	  kind	  een	  compliment	  over	  
vandaag.	  
	  
Heb	  bij	  de	  afsluiting	  aandacht	  voor:	  

• Kort	  terughalen	  wat	  er	  is	  geleerd/	  gedaan	  
• Kinderen	  worden	  uitgenodigd	  iets	  uit	  de	  bijeenkomst	  te	  laten	  zien	  of	  horen	  

(een	  lied,	  een	  houding,	  een	  werkblad).	  	  
• Uitleg	  van	  het	  huiswerk	  en	  een	  korte	  samenvatting	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  

ouderbrief	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

3.	  

Extra	  oefeningen	  (optioneel)	  

12.	  

13.	  
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Hieronder	  een	  aantal	  suggesties	  voor	  extra	  oefeningen	  wanneer	  je	  
bijeenkomsten	  draait	  van	  langer	  dan	  60	  minuten.	  Heb	  je	  zelf	  nog	  ideeën,	  
leuke	  spelletjes	  of	  activiteiten?	  We	  horen	  het	  heel	  graag	  en	  zullen	  alles	  
verwerken	  in	  een	  volgende	  update.	  Mail	  je	  suggesties	  aan	  
info@bikkeltrainingen.nl	  of	  deel	  ze	  op	  onze	  besloten	  facebook-‐groep	  
Bikkeltrainers:	  https://www.facebook.com/groups/bikkeltrainers/. 	  

	  

Kennismaken:	  telefoontje	  
De	  deelnemers	  staan	  of	  zitten	  in	  de	  kring	  en	  hebben	  de	  handen	  vast.	  Eén	  kind	  staat	  
in	  het	  midden.	  Iemand	  in	  de	  kring	  zegt:	  ik	  telefoneer	  naar...	  (een	  naam).	  Vervolgens	  
wordt	  de	  verbinding	  door	  het	  knijpen	  in	  elkaars	  hand	  doorgegeven.	  Wanneer	  
degene	  naar	  wie	  gebeld	  wordt	  een	  knijpje	  voelt,	  roept	  deze	  Tringgg,	  voordat	  
degene	  in	  het	  midden	  van	  de	  kring	  de	  verbinding	  verbroken	  heeft	  door	  te	  zeggen	  
waar	  de	  verbinding	  is.	  
	  

Kennismaken:	  Tik	  tik	  wie	  ben	  ik	  
Eén	  kind	  doet	  de	  ogen	  dicht.	  Een	  ander	  kind	  tikt	  op	  de	  rug	  en	  zegt:	  "Tik,	  tik,	  wie	  
ben	  ik?"	  Het	  kind	  moet	  raden	  wie	  het	  is.	  Goed	  geraden?	  nog	  een	  keer!	  Fout	  
geraden?	  Het	  kind	  dat	  getikt	  heeft	  is	  aan	  de	  beurt.	  
Op	  deze	  manier	  oefenen	  we	  de	  namen	  en	  leren	  we	  elkaar	  kennen.	  
	  

Spel	  Kikkers	  in	  de	  vijver	  (5	  minuten)	  
Het	  spel	  kikkers	  in	  de	  Vijver	  wordt	  gespeeld.	  
Op	  de	  vloer	  creëer	  je	  een	  aantal	  	  cirkels/	  vijvers	  met	  bijvoorbeeld	  schilderstape	  of	  
hoepels,	  liefst	  voor	  elk	  kind	  1.	  De	  deelnemers	  lopen,	  springen,	  huppelen	  op	  het	  
commando	  van	  de	  trainer	  door	  de	  zaal.	  Dit	  doen	  ze	  zolang	  er	  muziek	  speelt	  (of	  de	  
trainer	  in	  de	  handen	  klapt).	  Wanneer	  de	  muziek	  stopt,	  moeten	  alle	  deelnemers	  	  zo	  
snel	  mogelijk	  op	  een	  eilandje	  gaan	  zitten	  (een	  cirkel).	  	  
Neem	  elke	  volgende	  ronde	  één	  cirkel	  weg.	  Er	  moeten	  nu	  steeds	  meer	  kinderen	  op	  
één	  eilandje.	  Lukt	  dit?	  Helpen	  de	  kinderen	  elkaar	  in	  de	  kring	  en	  maken	  ze	  ruimte	  
voor	  elkaar?	  Kunnen	  alle	  kinderen	  in	  één	  kring?	  	  
Het	  doel	  van	  dit	  spel	  is	  het	  bevorderen	  van	  de	  groepssfeer	  door	  samenwerking.	  
Als	  het	  niet	  meer	  past,	  kan	  de	  trainer	  meedenken.	  Uiteindelijk	  zal	  het	  altijd	  blijven	  
passen,	  bijvoorbeeld	  door	  allemaal	  nog	  met	  een	  voet/	  hand	  in	  de	  cirkel	  te	  blijven	  
staan	  	   	  

13.	  
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Bijlages	  bij	  bijeenkomst	  1:	  
	  
• Groepsregels	  
• Materiaal	  voor	  de	  Bikkelkroon	  
• Materiaal	  voor	  de	  Bikkelbox	  
• Kopieerblad	  Bikkelpaspoort	  
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Groepsregels:	  echte	  Bikkels	  …	  

zijn	  aardig	  voor	  elkaar	  

geven	  complimentjes	  

sluiten	  niemand	  buiten	  

roepen	  en	  gillen	  niet	  

doen	  niemand	  pijn	  

luisteren	  naar	  elkaar	  
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Print	  en	  knip	  de	  kroon	  en	  plak	  hem	  op	  een	  hoedenstrook.	  
	   	  

Materiaal	  voor	  de	  Bikkelkroon	  
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Print	  en	  knip	  de	  illustratie	  uit	  en	  plak	  hem	  op	  een	  schoenendoos.	   	  

Materiaal	  voor	  de	  Bikkelbox	  
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Bikkelpaspoort	  

Naam:	  	  _____________________	  


