Handleiding Taakspelgroepen maken
met Hart & Ziel
Instructie voor leerkrachten
In deze handleiding staat in vijf stappen beschreven op welke manier u Taakspelgroepen met
behulp van Hart en Ziel kan maken.
Stap 1. Inloggen Hart en Ziel
• Log op de gebruikelijke manier in op www.hartenzielmonitor.nl.
• Ga naar het groepsoverzicht van uw groep en klik rechts onderin op ‘SDQ Scoreoverzicht’.
• Klik tweemaal op het pijltje naast hyperactiviteit (zie voorbeeld). De scores van de
leerlingen op hyperactiviteit staan nu van hoog naar laag.

Stap 2. Bepaal het aantal Taakspelgroepjes
Bepaal aan de hand van het aantal leerlingen het aantal Taakspelgroepjes dat u wilt maken. De
richtlijn is ongeveer 4 à 5 leerlingen in een groepje. Tenzij dit zoals in ons voorbeeld niet kan. De
voorbeeldklas heeft namelijk 11 leerlingen. Daarvan maken we in totaal 3 groepjes: 2 groepjes van
4 leerlingen en 1 groepje van 3 leerlingen.
Stap 3. Taakspelgroepjes indelen
Verdeel de leerlingen op basis van de hyperactiviteitscore over de 3 groepjes. Begin bij de leerling
die bovenaan in de lijst staat en plaats deze leerling in groep 1. In dit voorbeeld is dat Stefan.
Degene die 2e van boven staat plaatst u in groep 2 (Juan) en de 3e van boven in groep 3 (Renske).
Vervolgens plaatst u de 4e leerling Destiny in de laatste gemaakte groep (groep 3). Het volgende
kind (Sterre) in groep 2 en zo ga je door. De kinderen met de score 0 kunt u verdelen naar eigen
inzicht. Hiervoor hoeft u deze richtlijn niet te gebruiken. U kunt uw groepsindeling in het
bijgevoegde Excel bestand noteren als u dat handig vindt (niet noodzakelijk). Het is belangrijk dat
de totaalscore op hyperactiviteit ongeveer gelijk is per groepje. Zie voorbeeld op de volgende
pagina.
Kunt u niet voldoende onderscheid maken tussen de kinderen aan de hand van de subschaal
hyperactiviteit? Gebruik dan de observatieformulieren van Taakspel op de gebruikelijke manier. U
hoeft deze instructie dan niet verder te lezen.
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Stap 3 Indeling in Taakspelgroepjes
Groep
Namen

Totaal score
hyperactiviteit

Groep 1
Stefan: 7
Dunya: 2
Alice:1
Fynn: 0
10

Groep 2
Juan: 6
Sterre:3
Sam: 1
Eugene: 0

Groep 3
Renske: 4
Destiny: 3
Fatima: 0

10

7

Stap 4. Bepaal de teamcaptains
Bepaal per groepje welke leerling het meest verlegen is en maak diegene teamcaptain. U kunt
leerlingen met ongeveer dezelfde score op hyperactiviteit nog ruilen wanneer u iemand anders
teamcaptain wil maken. In ons voorbeeld willen we graag in groep 2 Sam en Eugene teamcaptain
maken. Om die reden hebben we Sam en Dunya geruild. De volgende leerlingen hebben we
teamcaptain gemaakt: Sam, Eugene en Fatima.
Stap 4 Teamcaptain bepalen
Groep
Groep 1
Namen
Stefan: 7
Sam: 1*
Alice:1
Fynn: 0
Totaal score
hyperactiviteit
9

Groep 2
Juan: 6
Sterre: 3
Dunya: 2
Eugene: 0*
11

Groep 3
Renske: 4
Destiny: 3
Fatima: 0*

7

Sterretje* = teamcaptain

Stap 5. Eventuele aanpassingen
U mag naar eigen inzicht de groepjes nog wat aanpassen. Let er wel op dat de totaalscore op
hyperactiviteit ongeveer hetzelfde is per groepje of zelfs verbetert. In dit voorbeeld zitten in groep
2 Sterre en Juan die we niet graag bij elkaar zetten. Om die reden zetten we Sterre in groep 3. De
totaalscore is dan ook nog gelijkmatiger verdeeld. Het is niet erg als de totaalscore nog wat meer
verschilt.
Stap 5 Eventuele aanpassingen
Groep
Groep 1
Namen
Stefan: 7
Sam: 1*
Alice:1
Fynn: 0
Totaal score
hyperactiviteit
9
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Groep 2
Juan: 6
Dunya: 2
Eugene: 0*

8

Groep 3
Renske: 4
Destiny: 3
Fatima: 0*
Sterre: 3
10
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