
Lesformat - over de streep

Over de streep is een groepsactiviteit met als doel om barrières op te sporen en weg te nemen tussen 
jongeren. Ook leren zij door deze werkvorm om overeenkomsten te leren herkennen en zich bewuster 
te worden van hun eigen gedrag. Zo kun jij als docent jouw leerlingen beter zicht geven op hoe een 
thema speelt bij hun klasgenoten. Vragen die anders niet gesteld worden komen naar boven. Zo zien
leerlingen vaak dat zij niet de enige zijn die met bepaalde gevoelens of gedachten worstelen.

Spelvoorbereiding

Zorg voor voldoende loopruimte door alle tafels en stoelen aan de kant te zetten. Zet vervolgens met
tape of met krijt een lijn op de grond. Zorg dat er voldoende ruimte is voor iedereen om achter de lijn
te staan en om gemakkelijk over de streep te stappen.

Veiligheid

Dit spel komt alleen tot zijn recht als de docent een sfeer van emotionele veiligheid kan creëren onder
de leerlingen. De docent neemt een open houding aan en doet mee met het spel. Zo wordt de afstand
tot de leerlingen verkleind en is de drempel lager om zelf ook over de streep te stappen.

Speluitleg

• De leerlingen en docent staan allemaal aan dezelfde kant van de lijn.
• De docent stelt de vragen.
• De leerling(en) en de docent op wie de vraag van toepassing is, stapt over de streep.
• De anderen tonen dat ze respect hebben voor de personen die over de streep gaan. Dat doen
   ze bijvoorbeeld door een duim op te steken of een hartje te maken.
• Wie niet wil antwoorden hoeft niet over de streep te stappen.
• Wie over de streep zijn gestapt krijgen de kans om dat toelichten, als zij dat willen.
• Daarna gaat iedereen weer bij elkaar aan dezelfde kant van de streep staan.
   

Spelregels

Om het spel voor iedereen vlot, aangenaam én sociaal veilig te houden gelden de volgende spelregels.
Maak afspraken met elkaar die ervoor zorgen dat het spel voor iedereen vlot en aangenaam verloopt.

Bijvoorbeeld:

• Er mag niet gepraat worden tijdens de vraag
• Iedereen volgt zijn of haar eigen gevoel bij het beantwoorden van de vragen
• Het is niet verplicht om over de streep te stappen
• Niemand lacht iemand anders uit, respecteer elkaar
• Als iemand niet wil antwoorden is dat oké
• Alles wat tijdens dit spel gebeurt, blijft onder de deelnemers.

De vragen

De vragen gaan over persoonlijke bevindingen, ervaringen, vragen en twijfels. Elke vraag begint
met: ‘Loop over de streep als…’. Begin met minder persoonlijke vragen zodat de groep gewend raakt
aan het principe. Later kunnen meer persoonlijke vragen worden gesteld. Wissel wel af met luchtigere
vragen.



Voorbeelden:

Loop over de streep als…

• Als je thuis de jongste bent.
• Als je thuis de oudste bent.
• Als je geen broertjes en zusjes hebt.
• Als je zin hebt in vandaag.
• Als blauw je lievelingskleur is.
• Als je een instrument bespeelt.
• Als je aan sport doet.
• Als je corona hebt gehad
• Als je gevaccineerd bent tegen corona
• Als je twijfels hebt over coronavaccinatie
• Als je coronavaccinatie wel wil maar niet durft
• Als je bang bent voor naalden
• Als je dingen over coronavaccinatie hebt gehoord die je spannend vindt
• Als je je mening over coronavaccinatie niet echt durft te delen
• Als zorgen hebt over vruchtbaarheid na coronavaccinatie
• Als je zorgen hebt over bijwerkingen na coronavaccinatie
• Als je nog andere vragen hebt die niet beantwoord zijn over coronavaccinatie

Speleinde

Aan het eind van Over de Streep schrijven alle deelnemers een compliment voor elkaar op. Deel
pennen uit en plak op ieders rug een A4-papier. Iedereen mag nu rondwandelen en willekeurig
complimentjes schrijven. Pas aan het einde van het spel zien deelnemers wat de anderen op hun rug
geschreven hebben.

Nabespreking

Neem genoeg tijd voor een nabespreking. Dit spel kan dit spel een grote impact hebben op individuele
leerlingen en op de groep. Ook als er niet heel erg persoonlijke vragen gesteld worden. Sommige
leerlingen willen misschien hun hart luchten. Zorg voor tijd en ruimte om het hierover te hebben.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat er dan over specifieke stellingen en wie er wel of niet over de
streep stapte gesproken wordt, maar wel over de ervaring van het spel.


