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▪ Een manier om de vragen voor de leerlingarena online in je team te 

verzamelen is een extra kolom aan de online retrospective toe te voegen met 

als titel: ‘Vragen leerlingarena?’

▪ Als jullie twijfelen over het nut van een leerlingarena op dit moment, dan kan 

het verzamelen van vragen daar ook bij helpen. Door het verzamelen van 

vragen is het vaak makkelijker om als team te besluiten of het zinvol is en in 

welke vorm. Een leerlingarena voor de hele school of verschillende 

leerlingarena’s.

▪ Als het besluit genomen is, bepaal welke leerlingen uitgenodigd gaan worden 

en wie de leerlingarena leidt.

▪ Degene die de leerlingarena leidt, nodigt de 6 tot 8 leerlingen uit voor een 

online teamsessie (zonder de andere leraren) via het videobelsysteem (Teams, 

Google, Zoom etc.) dat jullie gebruiken.

▪ Degene die leerlingarena leidt vraagt de leerlingen of ze het een probleem 

vinden dat de arena wordt opgenomen en geeft aan wat er met de opname 

gedaan wordt.

▪ Zoek als leider van de leerlingarena uit, hoe een onlinesessie op te nemen en 

te bewaren via het videobelsysteem. Oefen het voor de zekerheid van te voren.

▪ Kijk voor meer tips voor de leerlingarena: leerkracht-academie-> Stem van de 

leerling -> Leerlingarena
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▪ Als alle leerlingen aanwezig zijn in de online sessie via het videobelsysteem, 

kondig aan dat je de opname start.

▪ Start opname.

▪ Zorg dat je de namen van de leerlingen die in de leerlingarena zitten voor je 

hebt. Check dit lijstje geregeld tijdens de sessie om te voorkomen dat je 

iemand vergeet.

▪ Houdt de leerlingarena zoals je die offline ook zou houden.

▪ Aan het einde vertel je nog eens wat er met de opname gebeurt.

▪ Toon de opname in de volgende teamsessie met je teamleden. Bepaal doelen 

en acties naar aanleiding van de leerlingarena.


