






Geef kort antwoord op de volgende vragen: 

Welke karaktereigenschap van jou is handig in de bovenbouw? Leg uit waarom. 

Welke muziek zet je op als je je wilt concentreren? 

Aan wie heb je de meeste steun bij je schoolwerk? 

Welke drie dingen zouden anderen zeker noemen als ze jou zouden omschrijven? 

Wat zien anderen niet op het eerste gezicht? 

Wat is er sinds de start van de middelbare school bij gekomen? 
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Tip: direct noteren!

Neem de belangrijke

data meteen op in je

agenda!
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Uit onderzoek blijkt dat een goede sfeer en acceptatie van elkaar niet alleen leidt 

tot meer geluk voor iedereen maar ook zorgt voor betere schoolprestaties. Reden 

genoeg om met elkaar de goede sfeer te bewaken én er actief aan te werken. Hoe 

tolerant is jouw klas? 

Rate de sfeer 

In hoeverre mag je jezelf zijn in jullie groep? 

Af en toe ruzie hoort erbij, maar over het algemeen vind ik de sfeer in de groep goed. 

We kunnen open spreken over gevoelige onderwerpen zonder negatieve 
gevolgen achteraf. 

Je hoort er pas echt bij als je bepaalde kleding of producten hebt. 

Over iemands geloof worden soms grappen gemaakt. 

Als iemand genegeerd, afgekapt, buitengesloten of beledigd wordt, is er altijd wel 
iemand die het opneemt voor die persoon. 

Er worden vaak grappen gemaakt ten koste van anderen. 

De sfeer in de groep kan snel omslaan. 

In een discussie proberen we de ander te begrijpen, ook als we het niet eens zijn met 
het standpunt. 

Iemands seksuele geaardheid kan bij ons in de klas problemen opleveren. 

Ik kan bij bijna alle klasgenoten terecht voor hulp. 

Tel hoeveel blauwe cirkels je hebt aangevinkt en rate de sfeer. 

* * * * 
1-2 3-4 5-6 7-8

Werk zo snel Dit is voor Verbeteringen Prima sfeertje. 
mogelijk aan de niemand prettig. zijn gewenst Kleine verbeteringen 

sfeer onder leiding Werk aan de maar de start zijn mogelijk. 
van je docent. winkel. is er! 
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9-10
Optimaal, 

iedereen is 
welkom. 
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Thema 1 Typisch jij! l 1.3A

Verschillen en overeenkomsten 

Kies een klasgenoot uit die qua achtergrond en persoonlijkheid veel van jou 

verschilt en een met wie je veel overeenkomsten hebt. Ga met de klasgenoten op 

zoek naar jullie overeenkomsten én naar jullie verschillen. Verwoord daarna wat 

deze klasgenoten volgens jou positief bijdragen aan de groepssfeer. 

Klasgenoot 1 Klasgenoot 2 

1 Overeenkomsten 1 

1 
- -

Verschillen 

- -

1 

1 Wat draagt deze persoon positief bij aan de groepssfeer?

Reageer op de onderstaande stellingen: 

Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn in je groep. 

Wat draag jij volgens anderen positief bij aan de groepssfeer? 
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Thema 1 Typisch jij! l 1.3B

OMQANQ5NO�MLN 
Voor een productief en positief gevoel in de klas moet je je kunnen concentreren 

en je fijn voelen. 

Ik kan me goed concentreren in de klas als: 

Ik voel me prettig in een klas als: 

Om de bovenbouw prettig te kunnen doorlopen heb ik het volgende nodig: 

Denk aan ondersteuning en begeleiding, randvoorwaarden privéleven en alles waar je zelf nog 
aan denkt. 

Welke waarden vind jij belangrijk in de klas? Denk aan hoe je met elkaar omgaat, 

werkhouding in de klas en gedrag in en om de school. 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 
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• Wat wil je behouden of verbeteren op het gebied van school?
• Hoe wil je dat bereiken?
• Wie kan je daarbij helpen?

School

• Wat wil je behouden of verbeteren aan de groepssfeer?
• Welke omgangsnormen vind je voor jezelf belangrijk?
• Wat ga je op korte termijn doen om positief bij te dragen 

aan de groepssfeer?

Groepssfeer

• Wat wens je jezelf toe op privégebied?
• Wat kun je nu doen om die wens dichterbij te laten komen?

Privé



Leuke tip: 

Mail jezelf volgend jaar!

Met futureme.org kun 

je deze brief aan jezelf 

mailen.







1. Opstarten en onderzoeksvraag

2. Informatie verzamelen

3. Informatie verwerken

4. Eindopdracht:
delen en evalueren

lil 3. Mindset 

1. De leerkuil

2. Mindset, van vast naar groei

lil 1. Typisch jij! 

1. Jouw DNA

2. Jouw bovenbouw

3. Identiteit en diversiteit

3. Van uitstel naar flow

4. Eindopdracht:
mindset-poster

4. Eindopdracht:
goede voornemens lil 4. Samenwerken

PERSOONLIJKE 

ONTWIKKELING 

lil 7. Diversiteit 

1. Culturen in de klas

2. Omgaan met verschillen

3. Mijn mening, jouw mening

4. Eindopdracht:
verdiep je in een ander

1. Bundel je talent

2. Plannen maken

3. Samen sterk

4. Eindopdracht:
de ontknoping

lil 10. Geluk 

1. Geluk is heel gewoon

2. De wetenschap van geluk

3. Aan de slag

4. Eindopdracht:
bedankbrief
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