
Digitale
gespreksmethodiek 

Dit is een methodiek om een groep mensen op te warmen om zich te
focussen en goed samen te werken. Je kan dit spel gebruiken bij
de start van een vergadering van de ouderwerking of werkgroep. Door
goed samen te werken, is dit een aangename start waarbij iedereen
betrokken wordt. Het is eenvoudig en je hebt niet veel materiaal nodig. 

Op de volgende pagina vind je een aantal opdrachten geschikt voor online
overleg. Verdeel deze over de deelnemers, zonder dat ze elkaars opdracht
zien of horen. Tip: mail de opdracht op voorhand naar de deelnemer of
gebruik een privé-chat in het online platform om de opdracht door te geven.

HOKUS FOKUS

Zorg ervoor dat iedereen minstens één opdracht heeft. Geef elke
deelnemer één minuutje de tijd om zo nodig materiaal bij de hand te
nemen. Vraag iedere deelnemer plaats te nemen voor de camera en de
camera en microfoon aan te zetten.

De voorzitter of spelleider zegt ‘start’ en het spel zal vanzelf starten. Het
spel is gedaan wanneer iemand in zijn handen begint te klappen. Hou een
slotgesprek in grote groep. Hebben we goed samengewerkt? Wat maakte
dat we een goed team vormden?

OPDRACHTEN VERDELEN
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IEDEREEN EEN OPDRACHT

2

OVERLOOP DE ANTWOORDEN EN GA HET GESPREK AAN

3

ENKELE TIPS

TIP
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Test op voorhand of alle deelnemers elkaar kunnen zien. Gebruik in
het online platform 'teamview' of 'uitgebreide galerij'. 
Vraag de deelnemers om de opdrachten duidelijk uit te voeren voor
de camera.
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HOKUS FOKUS OPDRACHTEN

Als de begeleider ‘start’ zegt, roep dan ‘Go!’

Als iemand ‘go!’ roept, hou dan een pen in beeld.
Als iemand een pen in beeld houdt, sta dan op van je stoel en draai twee rondjes. Ga
daarna weer zitten.

Als iemand rechtstaat en twee rondjes draait, hou dan een post-it of papier in beeld.

Als iemand een post-it of papier in beeld houdt, gooi dan je pen in de lucht en vang
hem weer op.

Als iemand zijn pen in de lucht gooit, schrijf dan in de chat ‘welkom’.

Als iemand ‘welkom’ in de chat schrijft, neem dan een slok water.

Als iemand een slok water neemt, zwaai dan naar de camera.

Als iemand naar de camera zwaait, zeg dan ‘hallo!’

Als iemand ‘hallo’ zegt, vraag dan ‘hoe gaat het?’

Als iemand vraagt ‘hoe gaat het?’ teken dan met je vinger in de lucht een smiley.

Als iemand met zijn vinger in de lucht een smiley tekent, schrijf dan in de chat ‘goed
team!’

Als iemand in de chat ‘goed team’ schrijft, steek dan je duim op.

Als iemand zijn duim opsteekt, zeg dan ‘goed gedaan!’

Als iemand ‘goed gedaan’ zegt, klap dan in je handen.


