Maak je plattegrond met Social Shuffle!

Sinds maandag is er een nieuwe tool online: Social Shuffle. Met deze tool kun je de plattegrond van
je klas snel, leuk en effectief maken. Deze tool is niet zomaar bedacht: het is gebaseerd op
onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Wat is Social Shuffle?
De Social Shuffle is een makkelijke en gratis online tool, die de klasopstelling aan de hand van een
berekening door elkaar husselt. Vier keer per jaar krijgt iedereen een andere plek. De tool zorgt er
daarbij voor dat kinderen in de buurt van zoveel mogelijk verschillende klasgenootjes komen te
zitten. Zo leert iedereen elkaar beter kennen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen dan aardiger worden
voor elkaar. Maak ook je klas leuker en socialer.
Bron: Social Shuffle

Hoe werkt het?
Je gaat naar de website, drukt op ‘Doe de Sociale Shuffle’ en kunt direct aan de slag. Als docent kun
je aangeven hoeveel leerlingen je hebt en hoe de tafels horen te staan (in groepjes of in rijtjes).
Vervolgens zorgt de app er voor dat iedere leerling een icoon krijgt toegewezen. Het is belangrijk
dat leerling dit kunnen zien zodat zij weten welk icoon zij zijn 9beamer aan dus). Als dat eenmaal
duidelijk is druk je op ‘Shuffle meteen de klas’, krijgt de klas een kort introductieverhaaltje te horen
en zien (geluid aan dus) en vervolgens kun je op ‘Shuffle!’ drukken. Nu worden alle plekken voor de
klas door elkaar gegooid, waarna er na een paar seconden een nieuwe plattegrond zichtbaar is.

Toevoeging?
De website werkt zonder account, gratis en is zeer makkelijk te gebruiken. Door deze tool te
gebruiken zul je daadwerkelijk een willekeurige plattegrond krijgen, waarbij leerlingen ook nog eens
inzicht krijgen in de manier waarop je het samenstelt: samen met de klas aan de slag dus. Beperkt is
de tool wel: wij hadden graag de mogelijkheid gezien om kenmerken toe te wijzen aan leerlingen, om
zo de app bepaalde persoonlijkheden bij elkaar te laten zetten. Al hoewel een originele
klassenopstelling leuk en goed voor de band tussen leerlingen kan zijn, leert de praktijk ook dat
leerlingen het soms niet met elkaar kunnen vinden, of juist zo goed dat er van werken niks meer
terecht komt.
Wel is het een nieuw soort app, die zeker op de basisschool en in de onderbouw goed van pas kan
komen, zeker zo aan het begin van het schooljaar.
Zelf aan de slag? Kijk snel op http://www.socialshuffle.nl/#introductie!
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