
 

 

 

 

 

 

<CHECK-INS EN ENERGIZERS  

VOOR JE ONLINE VERGADERING>  

 

HOUD DE SFEER ER IN! DOE EEN ONLINE CHECK-IN OF ENERGIZER TIJDENS JE ONLINE VERGADERING  

 
Maak tijd vrij om een enthousiaste en veilige sfeer te creëren, alvorens je overgaat tot de orde van de 

dag. Er zijn verschillende manieren om online te werken aan verbinding, motivatie of om gewoon te 

weten te komen hoe het met iedereen gaat.  

CHECK IN 

 

● “Cava?” maar dan anders 

Hoe gaat het met iedereen? Iedereen beantwoord deze check-in vraag niet met een eenvoudig 

antwoord maar met emoji’s of een gif. Je kan ook samen een woordenwolk maken via mentimeter.  
● “Hoe is’t?” maar dan anders 

Geen saaie vragen, maar wel origineel check-in opties waarmee je ook te weten komt hoe het met 

iedereen gaat.  

○ Wat was tot nu toe het hoogtepunt van jouw dag?  

○ Welk dier zou jij graag willen zijn momenteel en waarom?  

○ Wat was het eerste waar je vanochtend aan dacht toen je wakker werd? 

○ Welke superkracht zou je op dit moment graag hebben? Waarom? 

○ Als je nu onzichtbaar kon zijn, waar zou je dan naartoe willen? Waarom? 

○ Noem één iets wat je deze week voor het eerst deed.  

TIP: vraag op het einde van de vergadering wie de check-in vraag wil bedenken voor de volgende 

vergadering.  

ENERGIZER  

● Babyfoto  

Vraag op voorhand aan de leden van de leerlingenraad om een babyfoto door te sturen. Organiseer 

tijdens je vergadering een rondje ‘Wie is deze baby?’ 

● Picasso online 

Maak duo’s en geef de opdracht om elkaar in paint, google jamboard, .. te tekenen.  

● GIF challenge 

Benoem 3 typische dingen  aan jullie school. Wie vindt er de best bijpassende gif?  

● Vandaag is rood 

Wie kan er het snelst 3 rode voorwerpen in beeld brengen? 3, 2, 1 … Go!  

● Groepsfoto 
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Maak een groepsfoto (screenshot) met minstens één dier, 3 planten en een paar witte sokken in 

beeld.  

● Liplezen  

Bezorg aan één iemand de titel van een liedje. Deze persoon zet zijn microfoon uit en zingt luidkeels 

mee. Kan de rest raden welk liedje het is? Gebaren maken mag!  

● Het geluid 

Zet je camera uit en maak een geluid. Kan de groep raden wat het is?  

● Mini party, maxi pret 

Eén iemand kiest een liedje, iedereen danst kort maar krachtig.  

● 1, 2 , 3 , …  

Probeer samen tot 10 te tellen zonder een volgorde afspreken. Een getal mag niet tegelijk 

uitgesproken worden.  

● Fun met deze pretsheet :  

Wie bereikt het eerst de finish? Tel samen af en racen maar! Klik hier voor het raceparcours. 

 

TIP: vraag op het einde van de vergadering wie de energizer wil bedenken voor de volgende 

vergadering.  
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