STOP DENK DOE Ankermunten
Ankermunten zijn munten (of fiches) die gebruikt worden om gedurende de dag herinnerd te worden
aan een bepaald principe, leerpunt of tekst.
Het moment dat een kind, jongere of volwassene een ankermuntje
tegenkomt gedurende de dag wordt er weer herinnerd aan het principe
wat bij het muntje hoort.
Het STOP DENK DOE ankermuntje heeft een achtkantige vorm, een felle
kleur en duidelijke letters. Als het kind tijdens de dag dit muntje voelt of
ziet denkt hij weer even aan het STOP DENK DOE- principe.

De muntjes zijn bedoeld als aanvulling op een methode, les of cursus die gevolgd wordt. Het gebruik
van de muntjes heeft alleen zin als er op andere momenten aandacht wordt besteed aan het
aanleren van het STOP DENK DOE- principe.
Gebruikersmogelijkheden:
•

•

•
•

•

Geef het ankermuntje mee aan het kind zodat hij het kan dragen in zijn zak of etui. Zo komt
het kind gedurende de dag verschillende keren het ankermuntje tegen en zal iedere keer het
stopbordje met de tekst zien.
Gebruik de muntjes binnen een beloningssysteem. Iedere keer als het kind het STOP DENK
DOE- principe gebruikt, niet impulsief reageert krijgt het muntje. Na een aantal muntjes
wordt er een beloning met het kind gedaan. Bijvoorbeeld samen knutselen (bv een
stopbord), samen koken of een andere activiteit.
Teken op een vel een stop bord. Iedere speler krijgt vijf muntjes. Om de beurt wordt er
gepiekt. Degene die als eerst zijn muntjes kwijt is heeft gewonnen.
Spreek in een groep of de klas af welk gedrag er veel in de klas voorkomt en gestopt moet
worden. Zet op een zichtbare plek een glazen pot en laat iedere keer als het goed gaat een
muntje in de pot vallen. Spreek van te voren een leuke klassikale beloning af.
Gebruik de ankermuntjes als ‘’entreemunten’’. Als een cursus, zoals een sociale
vaardigheidstraining, een vastgesteld aantal bijeenkomsten is, krijgt ieder kind aan het begin
van de cursus het exact aantal muntjes. Steeds als er een bijeenkomst is wordt een muntje
ingeleverd zodat het kind ziet hoeveel bijeenkomsten er nog zijn. (tip: laat voor ieder kind
een potje met munten in de cursusruimte om vergeten te voorkomen).

Eigenschappen ankermunt: achtkantig * 2.9 cm doorsnee * Hard plastic * Glimmend zilverkleurend
gegraveerde tekst * Klein opstaand randje * Slijtvast * Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar

