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Introductie
Een veilige leeromgeving staat, terecht, hoog op de agenda. Vanuit de overheid 
is het actieplan sociale veiligheid op school ontwikkeld; extra aandacht voor 
omgangsvormen, normen en waarden, duidelijke grenzen stellen, het invoeren van 
anti-pestprogramma’s , seksuele diversiteit omarmen en discriminatie tegen gaan. 
In essentie gaat het om het samen creëren van een omgeving waarin iedereen zich 
prettig voelt, zichzelf kan zijn en durft te presteren. De Respect Education Foundation 
heeft in dit kader lesmateriaal gemaakt onder de titel Respectzone – bijdragen aan 
een veilige school, om met deze thematiek in jouw klas aan de slag te gaan.

Respect-educatie
Respect-educatie is een aantrekkelijke en interactieve manier van lesgeven, bruikbaar 
in elk vak. Met name de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen worden 
aangesproken en verder ontwikkeld. Dat leidt tot een positief klimaat in de klas en 
een beter leerresultaat. 

De Respect Education Foundation (REF) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 
2006 als reactie op de toenemende intolerantie en discriminatie in de samenleving. 
REF investeert in onderwijs waarin leren omgaan met jezelf, met anderen en met 
je omgeving net zo belangrijk is als taal, biologie, of wiskunde. REF ontwikkelt 
educatieprogramma’s en organiseert activiteiten die (toekomstige) leerkrachten 
en leerlingen ondersteunen bij het realiseren van een veilig klimaat op school. 
Dit doen we onder de noemer ‘respect-educatie’. Aan respect-educatie liggen 
de  onderwijsconcepten meervoudige intelligentie, samenwerkend leren, adaptief 
onderwijs, groepsdynamica en conflicthantering ten grondslag.

Op onze website: respecteducation.me zijn alle materialen gratis te downloaden. 
Tip je collega’s en kopieer naar hartelust, maar vermeld altijd even waar je het 
materiaal vandaan hebt ;) 

Respect Education Foundation 
www.respecteducation.me
info@respecteducation.me

Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam
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De mentor 
Een leerling wil graag een leuke, luchtige mentor. Hij of zij moet vooral relaxed zijn en 
niet bij elk probleem groot alarm slaan. Maar de mentor heeft ook een professionele 
verantwoordelijkheid binnen een onderwijsinstelling. Een goede mentor kan bijzonder 
waardevol zijn. Hoe ben je relaxed én zit je er bovenop?

Als je naast je reguliere lessen ook nog de verantwoordelijkheid hebt van een mentor 
over een groep, dan kan dat best pittig zijn. De mentor is aanspreekpunt voor zowel 
leerling, ouders als collega’s. Je bent een vertrouwenspersoon en tegelijk kapitein van 
het schip. Er worden soms wel mentor-trainingen aangeboden om je te ondersteunen, 
maar het blijft vaak zoeken naar de juiste professionele houding. En daarbij zijn de 
groepen die voor je neus zitten elk jaar anders. Er is gelukkig veel onderzoek gedaan 
naar groepsvorming en je kunt dat proces met simpele stappen in goede banen 
leiden. 

Dit mentorboek is gebaseerd op groepsdynamica en kan er voor zorgen dat je binnen 
een aantal weken een leuke, respectvolle groep voor je hebt zitten. Ga aan de slag 
met de taken en weekopdrachten en werk toe naar een inhoudelijk en consequent 
mentoruur.  

Binnen een paar weken heb je:

1) Kennis over de kwaliteiten en talenten van je leerlingen 

2) Een manier om dit te documenteren

3) Elke les een inhoudelijk groepsgesprek

4) Persoonlijk contact met iedereen

Elke groep verdient een actieve en betrouwbare mentor!

Hoe werkt het:

In de blauwe 

vlakken staat het 

stappenplan.

Het zijn de 

bouwstenen voor 

een inhoudelijk 

mentoruur.

Opdracht

weekopdrachten

Deze handleiding bestaat uit zes hoofdstukken met een korte introductie, tips en 
valkuilen, een stappenplan en elke week een opdracht. De eerste drie weken is het 
hard werken, maar met de juiste inzet kun je daarna meteen al positieve resultaten 
zien. Natuurlijk zal niet alles in één keer lukken, maar de aanhouder wint. 
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Groepsdynamica
Het vormen van groepen, groot of klein, jong of oud gaat altijd op dezelfde manier. 
Een klas is geen uitzondering. De haantjes kraaien om het hardst wie de mooiste 
veren heeft, de stille leerlingen trekken zich terug, groepjes ontstaan. En dan 
moet je een heel jaar, dag in dag uit, met elkaar omgaan en dan óók nog leren en 
samenwerken!? 

Wat gebeurt er? 
Groepsvorming verloop volgens een vast patroon: 

Week 1: Vormen  
Leerlingen functioneren allemaal individueel.  
Hoe kan dat? Leerlingen komen allemaal ergens anders vandaan, hebben 
verschillende normen en waarden aangeleerd en worden onzeker van veranderingen. 
Het ik-gevoel staat voorop.

Week 2: Stormen  
In week twee gaan leerlingen ‘stormen’. 
Ze worden zich steeds meer bewust van elkaar. Grenzen worden opgezocht en 
krachten worden gemeten. Er zullen in deze week conflicten of misschien zelfs ruzies 
ontstaan.  
 
Week 3: Normeren 
Dit is de tijd voor afspraken maken. 
Deze maak je samen met de groep (zonder afspraken gaat de prestatielijn omlaag). 
 
Week 4, 5, 6, enz. : Performen 
De groep heeft afspraken gemaakt en een duidelijke richting. 
De groepsidentiteit ontstaat en conflicten worden positief opgelost. Het is tijd voor 
presteren! Pas op: houd je je als mentor zelf niet aan de afspraken of ben je niet 
consequent dan gaat de prestatielijn alsnog omlaag. 

Als je bewust bent van en inspeelt op de stemming van de groep, kun je deze 
langzaam maar zeker naar je hand zetten. Het is hard werken, maar zeer de moeite 
waard.
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De leerlingen maken individueel een beschrijving van vijf feiten over zichzelf. 
De feiten die ze opschrijven moeten dingen zijn die nog onbekend zijn bij de 
klasgenoten. Welke activiteiten doe je graag na school, wat voor beroep hebben je 
ouders of wat is het coolste aan je kamer? 
 
Ze schrijven de feiten op het blad en nummeren deze van 1 t/m 5.  
LET OP: De leerlingen zetten hun naam NIET op het blad. Ze vouwen vervolgens 
hun blaadje op en leveren deze in bij de mentor. Hij/zij stopt ze in een afgesloten 
doos (of la). 

Het spel: 
De mentor leest twee of drie briefjes voor en de leerlingen proberen te raden om 
wie het gaat. De leerling wiens kaartje wordt voorgelezen, moet natuurlijk zorgen 
dat hij niet geraden wordt en doet actief mee met het spel. Na een paar minuten 
discussie wordt er gestemd. De meeste stemmen gelden. De mentor vraagt aan 
de gekozen leerling of het inderdaad zijn/haar kaartje is. Nu moet hij/zij eerlijk 
antwoorden, is hij/zij inderdaad de leerling op de kaart, dan schrijft de leerkracht 
de naam op het briefje en prikt dat op een prikbord. Is er niet goed geraden, dan 
gaat het briefje terug in de doos voor een volgende ronde. De leerlingen die aan 
het eind van het spel nog in de doos zitten, winnen! 

 
Het jaar begint, sommige leerlingen kennen elkaar sommige niet. Kennismaken kan 
op heel veel verschillende manieren. De eerste week introduceer je jezelf als mentor 
door iets over jezelf te vertellen. Vertel naast de allerdaagse, schoolse zaken ook vijf 
dingen over jezelf die de leerling niet verwacht; waar je bent opgegroeid, wie is je 
creatieve buurman of wat is je favoriete voetbalclub. 

Valkuil: Jezelf anders voor doen dan je bent.

Stap 1: Guess who...

2.  Mijn vader ontwerpt mobiele telefoons

3.  De hele zolderverdieping van ons huis  is mijn Kamer

4.  Mijn oudere zus zit ook op deze school

5.  Ik hou van oude James Bond  ilms

Guess who...

1. De start...

1.  Mijn  iets is donkerblauw

Voorbeeld

f
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Ook zo nieuwsgierig naar wat jouw klasgenoot heeft uitgespookt 
deze zomer? Kom erachter met deze opdracht!

“en dat ene feest op de camping.. 
hoe laat was je thuis en welke 
nummers draaiden ze precies?”

I know what you did 
last summer

Leerling 1 interviewt leerling 2 en maakt notities 
van wat er wordt gezegd. Op hetzelfde moment
interviewt leerling 3 leerling 4.  

Na zeven minuten geeft de leraar een signaal. Dan draaien de rollen om. 
Leerling 2 interviewt nu leerling 1, en leerling 4 interviewt leerling 3.

Hierna vormen de leerlingen een viertal met een ander duo. 
Ze vertellen elk binnen drie minuten het verhaal van de ander. 
Leerling 1 zegt wat leerling 2 heeft verteld.  
Leerling 2 zegt wat leerling 1 heeft verteld.  
Leerling 3 zegt wat leerling 4 heeft verteld.  
Leerling 4 zegt wat leerling 3 heeft verteld.  

Rond af. Vraag nu willekeurig aan de leerlingen om hun favoriete verhaal van 
hun viertal na te vertellen.

* Gebruik dit 3-stappen-interview ook eens 
bij opdrachten in de mentor-les!

week 1

Opdracht

Maak duo’s. Je gaat elkaar interviewen over 
de gekste, coolste, leukste activiteit van 
afgelopen zomer.

Voel je klasgenoot flink aan de tand en 
blijf vissen tot je alle feiten hebt. Het is de 
bedoeling dat je goed doorvraagt, als een 
échte interviewer.
 
Veel verrassende details? Goed opgelet? 
Want je moet het ook nog kunnen 
navertellen!

1

2
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De storm steekt op in de groep! In de stormfase staat bij de leerling het ik-gevoel 
centraal. Er wordt tegen elkaar opgebokst; wie is het grappigst, wie is het slimst en 
vooral wie is er dominant? De leerlingen vechten om een positie binnen de groep.
Deze week leg je het fundament voor je mentorlessen. Je zult veel over je groep 
horen van je collega’s en zelf ook af en toe met suizende oren in het lokaal zitten. 
Lessen verlopen moeizaam en de leerlingen hebben veel kritiek. Dat hoort bij deze 
fase.
Het belangrijkste is dat je als mentor je klas snel goed leert kennen. Je wilt 
de leerlingen later kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden zodat je ook 
hun talenten kunt inzetten in de groep. Dus ogen open en aan de slag! 
 
De opdrachten van deze week lijken chaotisch. Dat klopt! Laat de leerlingen 
maar roepen tijdens: Guess who en laat ze maar druk doen tijdens Speed 
date. Ze zoeken allemaal naar hun plek in de groep. Door deze opdrachten zie 
je als docent meteen wie de grootste mond heeft, wie tactisch kan denken en 
wie er aanmoediging nodig heeft. 

Observeer je leerlingen en zorg dat je iedereen ziet! Maak notities en  
profielbeschrijvingen. Ook de stillere leerlingen zijn straks onderdeel van je 
mentor-master-plan. Geef niet op, het is bijna week drie!

Valkuil: Opgeven!

2. Stormen...

Begin met het bijhouden van een mentor-boek: een boek waarin je de kwaliteiten van je 
leerlingen bijhoudt. Wat valt je op, wat hoor je van collega’s, welke leerlingen gaan veel met 
elkaar om, etc. Ga op zoek naar de sterke punten van je leerlingen. Beschrijf situaties in de klas 
en lees deze later nog eens na. Je zult versteld staan van wat je kunt ontdekken.  
Belangrijk: Dit boek is niet bedoeld als een ‘controle’ waarin je negatief gedrag noteert.

Het mentor-boek is strikt voor jezelf, zorg ervoor dat niemand het leest! Hang dus ook niet aan 
de grote klok dat je een mentor-dagboek bijhoudt. Leerlingen vinden het misschien niet prettig 
als je dingen van ze bijhoudt en opschrijft, maar als professional moet je noteren en reflecteren. 
Je mag ook commentaar, tips en verbeterpunten voor de leerlingen opschrijven. Of je dit met ze 
deelt is een volgende stap.

Hoe je het precies doet is aan jou. Gebruik het mentor-boek voor het ontdekken van talenten. Als 
talenten zijn ontdekt kun je helpen bij de ontwikkeling.

Stap 2: Mentor-boek

* Ga deze bijeenkomst ook verder met een aantal rondes van het spel “guess 
who”.  Als de leerlingen zijn ontmaskerd schrijf je de vijf eigenzinnige dingen in het 
mentor-boek. Leuk om op een onbewaakt moment op terug te komen: “Hé Lisa, 
hoe is het eigenlijk met je ratten Wally en Einstein?”  De leerlingen zullen denken 
dat je een mega-goed geheugen hebt.

Leider

Sociaal

meeloperCreatief

Actief/sportief
motivator

planner
denker Grappig

energ
iek
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Je denkt dat je al je klasgenoten inmiddels wel kent. Toch is er altijd 
meer en meer te ontdekken. Ga speeddaten en kom nog veel meer te 
weten.

Bespreek de resultaten door willekeurig 
leerlingen te vragen één of twee antwoorden 
te delen. Herhaal dit een aantal keer. Is je 
antwoord al genoemd, dan geef je een ander 
antwoord.    

Speeddate

De leerkracht schrijft op het bord:
 
1) Heb je meer namen?
2) Verjaardag + sterrenbeeld
3) Favoriete vakantieland?
4) Naam en leeftijd broers en zussen?
5) Wat eet jij graag of juist niet? (en evt. waarom) 
Tijdens een speeddate moet je zoveel mogelijk van de antwoorden delen.  
 
Stap 1 - Jezelf & first date (5 min.) 
Schrijf in het eerste vakje van het formulier de persoonlijke antwoorden van jezelf. 
Deel dit met de leerling die naast je zit. (iedereen heeft nu twee vakken ingevuld).

Stap 2 - Speeddate (10 sec.) 
Sta op van je plek en zoek een date! 

Stap 3 (1 min.) 
Deel met je tweede date de informatie van jezelf of van je first date en andersom. Je 
mag zelf kiezen welke informatie je wilt hebben. Schrijf dit in een leeg vakje. Jullie 
hebben nu - als het goed is - allebei de namen van drie leerlingen op je blad. 
 
Stap 4 (10 sec.) 
Zoek een nieuwe date! 

Stap 5: (1 min.)  
Deel de informatie van één van de leerlingen op je blad, je mag zelf kiezen van wie.
 
Als na negen rondes het formulier vol is, gaat iedereen terug naar zijn plek.

1

2

Opdracht

week 2

 Gebruik het 
speeddate-werkblad 
achterin dit boek

(p. 17)

 ...heb jij Alissa al?

 ...10...9...8...7...6... etc.

klassikale nabespreking
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In week drie is het tijd om afspraken te maken. Als klas ga je een heel schooljaar 
samen aan de slag. Maar hoe krijg je na die stormweek alle neuzen dezelfde kant op?  
Hoe kunnen we het met z’n allen werkbaar maken en waarin kunnen we op elkaar 
rekenen? Je hebt afspraken nodig, anders wordt het niks. Met groepsafspraken die je 
samen maakt kom je een stap dichterbij een hechte groep.

Valkuil: Een lange lijst met normen, waarden en omgangsvormen.

3. Afspraken...

Samen afspraken maken staat deze week centraal.
Belangrijk: Dit zijn niet ‘de regels van de mentor’ maar van 
de leerlingen!  Als de groep zelf nadenkt over afspraken zal 
het uitdagender zijn ze na te leven. Natuurlijk stuur je als 
mentor wel aan op de juiste afsprakenset.
 
Het is belangrijk om van je mentor-groep een positieve 
veilige groep te maken zonder dat het een tuttige bedoeling 
wordt. Blijf altijd kritisch: zijn alle bedachte afspraken wel zo 
belangrijk en is het realistisch om elkaar er aan te houden? 

Je vindt 
iedereen in 

je klas 
aardig

we sluiten 
niemand van de 
groep buiten

Begin de les met een verhaal over jezelf. Vertel bijvoorbeeld waarom je voor de 
klas staat, of hoe jezelf in de schoolbanken hebt gezeten. Als je verhaal oprecht is 
nemen leerlingen je serieus, zelfs als ze het niet met je eens zijn. Sluit het gesprek 
af met de volgende punten en vraag de mening van je leerlingen:

* Vertel wat jij zelf belangrijk vindt qua omgangsvormen. Zorg dat er tijdens je 
verhaal ruimte is voor vragen en interactie. Laat in het gesprek duidelijk merken 
dat jouw regels en ideeën niet heilig zijn, het is slechts jouw mening. Hoe denken 
de leerlingen daarover?

* Vertel wat jij als mentor kunt betekenen. Jij bent een vertrouwenspersoon, niet 
de vijand! Wat vinden de leerlingen belangrijk aan een mentor? 

Zorg ervoor dat iedereen mee doet in de discussie!

Elke volgende les sluit je af met een eindgesprek van ongeveer een kwartier. De 
dingen die je bespreekt kunnen dingen zijn uit de media, school of klas. Bereid het 
altijd goed voor, maak discussie-vragen of extra onderwerpen om het gesprek op 
gang te krijgen/houden.

Stap 3: Van persoonlijk verhaal naar vast EINDGESPREK!
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Afspraken zijn een must. Maar hoe zorg je nou dat iedereen achter de 
afspraken staat? Doe deze opdracht en je hebt voor de groep zó een set 
afspraken, op maat, waar je op terug kunt vallen.

Afspraken...

week 3

INDIVIDUEEL 
Elke leerling begint met het noteren van afspraken. Deze afspraken moeten 
bijdragen aan een hechte groep. Er zijn vier onderwerpen. Verzin voor elk 
onderwerp een realistische afspraak:

1) Omgang met klasgenoten
2) De klas als leeromgeving 
3) Houding van de leerlingen naar de docent
4) Houding van de docent naar de leerlingen
 
Benadruk dat het gaat om persoonlijke meningen! 

1

Opdracht

Onze groep, onze afspraken!
IN DUO’S 
Na zeven minuten deelt de leerling zijn zelfbedachte afspraken met 
een partner in de klas. Samen maken ze een nieuwe set van 
vier. Discussieer, vergelijk en pas aan.

Vervolgens gaan de duo’s samenwerken met een ander duo. 
Ook nu is de opdracht binnen zeven minuten met z’n vieren 
te kiezen voor vier afspraken. Deze worden genoteerd.

Bespreek de afspraken klassikaal als volgt: laat ieder groepje één afspraak 
opnoemen en uitleggen waarom de groep deze afspraak belangrijk vindt. Eén 
afspraak per viertal. Is de afspraak al eerder genoemd? Dan noem je een andere.

2

* TIP:
doe als 

leerkracht 

zelf mee!!

* TIP:lees je eigen ideeën voor als voorbeeld

Alle leerlingen leveren hun ideeën in. De docent bekijkt deze op een rustig 
moment. 

De volgende bijeenkomst bespreek je de resultaten in het eindgesprek. 
Het uitgangspunt van het gesprek is acceptatie, uitzoeken welke ideeën bruikbaar 
zijn en welke er nog missen. Vul dingen aan en maak het concreet. 
Vraag of je alles goed hebt begrepen. Eénmaal andermaal... verkocht..! 

Met deze set afspraken gaan jullie het jaar beginnen. Maak duidelijk dat je altijd 
openstaat voor veranderingen of discussies, maar geef ook aan dat jij de gemaakte 
afspraken serieus neemt. Wie zich er niet aan houdt wordt op het matje geroepen!

3
éénmaal, andermaal...?
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4. De actieve Mentor!
In je groep zitten 25 tot 30 leerlingen met allemaal een andere achtergrond, andere 
leerstijl en andere reflexen. Laat merken dat je als mentor je leerlingen nooit 
veroordeeld. Zelfs niet als je van collega’s frustrerende verhalen hoort. Jouw klas is 
een veilige plek. Moeilijke gesprekken doe je altijd persoonlijk en nooit klassikaal.

Als mentor schipper je tussen het vertrouwde kopje thee aan de keukentafel en het 
pittige correctie-gesprek. Wees duidelijk, consequent en vooral jezelf.

Valkuil: Een leerling klassikaal confronteren. 

Deze week zet je de leerlingen aan het werk met de weekopdracht. 
Tijdens deze opdracht knoop je persoonlijke gesprekjes aan met de 
leerlingen over hun werk. Op deze manier kom je meer over hen te 
weten, en heb je één-op-één contact. Zorg ervoor dat je de leerlingen 
niet alleen maar ‘uithoort’, maar moedig ook het werkproces aan. Laat 
merken dat je hoge, maar realistische verwachtingen hebt. 

* Je kunt waarschijnlijk niet alle leerlingen persoonlijk spreken, maar de 
start is gemaakt. Herhaal dit de komende weken en houd in je mentor-
boek bij wat je te weten komt. 

Stap 4: Persoonlijke gesprekken

Stap 5: Afspraken checken in eindgesprek. 

* In onze groep maken we niemand belachelijk.

* Je kunt de mentor tijdens elke pauze storen.

* Als er problemen zijn met een docent kun je dat altijd bij  
   de mentor melden.

* We oordelen niet over anderen.

* Het mentor-uur is verplicht.

* Je mag tijdens het mentor-uur wél je pet of hoody op.

* Je mag altijd je mening geven.

etc.

week 4
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Bespreek de resultaten van de sessie over ‘afspraken’ van vorige week 
(zoals beschreven staat in de weekopdracht). Laat weten wat jij als docent 
nog wil toevoegen. Bespreek dit en geef weer ruimte voor discussie. Maak 
vervolgens een duidelijke lijst. Op deze afspraken kun je het hele jaar  
terugvallen. Hang de lijst eventueel in het lokaal.
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Een vlog is een blog, maar dan in de vorm van een video. In deze les 
bereid je het maken van een vlog voor. Elke mobiele telefoon heeft 
tegenwoordig een cameraatje. Een filmpje is zo gemaakt en snel 
verspreid op social media. Maar wat zet je wel en wat zet je écht niet op 
internet? 

To vlog or 
not to vlog?

week 4

INDIVIDUEEL 
Elke leerling begint met het bedenken van een onderwerp. Wat wil je met de 
wereld delen? 

1Maak een opzet: wat moet er in je video komen? 
Wat hoort er bij je onderwerp? Kun je alleen 
op een bepaald tijdstip filmen? Heb je er iets 
speciaals voor nodig, bijvoorbeeld een scooter, 
paard of een rookkanon? 

STORYBOARD
Maak nu een storyboard. Dit mag met tekeningen of kan 
worden uitgeschreven. Welke beelden moeten er in je video 
komen? Welke informatie moet de kijker aan het einde in elk 
geval meekrijgen? Zet alles in de juiste volgorde, denk aan 
introductie, middenstuk en slot. 

Opdracht

KLASSIKAAL:
Sluit de les af door klassikaal wat vlog-scripts te 
bespreken.  Moedig aan om te delen. Bespreek er 
ongeveer vijf.

Daag de leerlingen uit de vlogs echt te maken! 
Laat ze filmen met mobieltjes, reserveer het 

computerlokaal en monteer de vlogs, presenteer 
ze aan elkaar in de klas of zet elke week een vlog 

op de schoolsite! 

EXTRA: DOEN!

- ‘Een dag uit het leven 
van...’

- Sportclubs of hang-out...

- Wat je belangrijk vindt 
in de wereld

3

2In duo’s
Overleg in duo’s jullie ideeën. Wat kan beter en anders? Geef elkaar tips 
en pas dingen aan. Misschien zitten er stukken in je vlog die je beter niet 
op internet kunt zetten - als je grove taal gebruikt, of steeds de make-up 
van je oudere zus jat... niet zo handig als ze daar achter komt! Of kun je 
als vlogger juist alles maken? 

* TIP: hoe zet 
Enzo Knol zijn 

filmpjes in 
elkaar?
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5. mentor mediator!

Stap 6: No problems, but solutions!

Een mentor heeft vertrouwen in al zijn leerlingen en straalt dat uit naar de groep en collega’s. 
Een mentor grijpt meteen in als er iets aan de hand is. Dit doet hij/zij op een persoonlijke 
en positieve manier. Als mentor oordeel je niet, maar probeer je uit te zoeken wat er aan 
de hand is en waarom iets gebeurt. Daarna ga je samen met je leerling op zoek naar een 
oplossing.

Het geven van complimenten is belangrijk. Nu je in je mentorboek zo langzamerhand bij 
elkaar aan het puzzelen bent waar iedereen goed in is, wordt het tijd dit te benoemen. Als je 
laat merken dat je weet wat iedereen kan en dat je hoge verwachtingen hebt, voelt de groep 
zich gezien en gewaardeerd. 

Valkuil: lastige situaties en conflicten te lang laten doorsudderen.

Tip: Als je merkt dat je zelf écht niet klikt met bepaalde leerlingen dan bespreek je 
dit met collega’s. Wie klikt er wel met deze leerling? Wie kan er helpen? Het is jouw 
verantwoordelijkheid dit te regelen.

Deze opdracht gaat over groepsresultaten. Bespreek dat iedereen andere 
talenten heeft en dat het bij groepsopdrachten belangrijk is om een goede 
mix van talenten te maken.

Schrijf de volgende begrippen op het bord:
Logisch denken: Ik kan goed plannen en in stappen denken.
Taalvaardig: Ik ben heel goed in lezen en schrijven.
Creatief: Ik kan makkelijk oplossingen bedenken.
Visueel: Ik kan goed tekenen en/of in beelden denken.
Sociaal: Ik werk graag samen en houd rekening met anderen.
Communicatief: Ik kan goed uitleggen wat ik bedoel/weet.
Associatief: Ik denk veel na en mijn gedachtes dwalen soms af.

Laat elke leerling een top drie maken van deze lijst. Wat het best bij je past staat op 
nummer 1. Lever je top drie in bij de mentor. De mentor maakt vervolgens teams van 
vier of vijf leerlingen. Probeer teams te maken waarbij de talenten zo breed mogelijk zijn 
vertegenwoordigd (maak ook gebruik van wat je zelf al weet van je leerlingen).

Opdracht 2 : Bedenk klassikaal een aantal problemen waar een oplossing 
voor moet worden gezocht. Dit kunnen issues zijn in school, de buurt of 
grotere wereld-problemen zoals, de ‘plastic soup’ in de oceanen. 
Tip: je kunt dit ook zelf voorbereiden, zo kun je sneller aan de slag.

Elk team krijgt een probleem toegewezen. Ze gaan op zoek naar een oplossing,
aan de hand van deze vier stappen: 

1) Probleem analyse 
Wat is er precies aan de hand en waarom?

2) Een brainstormsessie over mogelijke oplossingen.

3) Realitycheck over de verzonnen oplossingen. Welke oplossingen zouden kunnen
werken? Loop alles kritisch na.

4) Oplossing uitwerken. Werk jullie beste oplossing schriftelijk uit op A4.
Beschrijf de vier stappen en schrijf bij stap vier een aanbeveling.

De docent bespreekt na afloop kort de resultaten (klassikaal).



Oké, oké... natuurlijk heb je regels nodig in een school. Maar sommige 
zijn zo suf! ‘Geen pet op in de klas’, ‘tijdens de lessen niet in de aula’...  
Nu je met je klas hebt nagedacht over afspraken en hebt geoefend met 
het oplossen van problemen, is het tijd om de hele school te laten zien 
hoe het ook kan.

Respect rules!   

week 5

IN VIERTALLEN
Verdeel de groep in viertallen. Houd met het maken van groepjes rekening met 
de individuele talenten van de leerlingen. Elk viertal krijgt/kiest een plek in de 
school waar regels gelden. Zoek uit welke dat zijn. Elke groep bespreekt de 
regels en bedenkt of er nieuwe moeten komen. Deze gaan natuurlijk over wat er 
niet mag maar vooral ook over wat er wél mag!  
Denk aan de volgende plekken in school:  

1

Opdracht

Niet rennen in de gang? 
Pfff... whatever! 

* TIP: brainstorm op een groot blad 
 

Schrijf alles op wat in je groep bedenkt en ga later filteren

- Lokalen 
- Studieruimtes 
- Het computerlokaal
- Gangen 

- De aula
- Het schoolplein 
- De fietsenstalling
- De buurt

* TIP:

Neem als mentor de voorstellen van je leerlingen 
serieus. Leg sommige regels voor aan het 

schoolbestuur! Hangen in het fietsenhok? Why not?!  

3KLASSIKAAL
Nu kunnen de leerlingen voor de groep hun nieuwe regels presenteren. Laat ze 
elkaar ondervragen. Waarom zijn ze tot deze regels gekomen?

Wat doen jullie met de nieuw bedachte regels? Was dit gewoon een leuk 
experiment of gaan jullie ze echt gebruiken? Kan dat zomaar? Voor wie gelden 
ze? Hoe kunnen we dit écht realiseren? Bespreek dit allemaal in een eindgesprek.

Elk groepje schrijft de regels van de eigen plek op. 
Per regel gaan ze bedenken of deze mag blijven 
of weg kan. Worden er andere regels bedacht? 
Ook opschrijven! Denk goed na, regels zijn er niet 
voor niks... skateboarden op het schoolplein? Geen 
probleem! Midden in de gang op de grond zitten? 
Leuk, maar misschien toch niet zo handig...? 

2
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6. Onbezorgd moment
De mentorles is bij uitstek de les om dingen te doen die de leerlingen niet verwachten. 
Deze week maak je van je les een onbezorgd moment. 

Bedenk een gebeurtenis van de afgelopen week die je met je groep wilt delen. Dit kan 
van alles zijn; lees een passage uit een boek dat je heeft geraakt, laat een scène uit 
een film zien, deel het recept van de appeltaart van je moeder of nog beter...neem de 
hele taart mee!

Het gaat erom dat je je weer van een persoonlijke kant laat zien, ongeacht wat 
iemand er van denkt. Sommige leerlingen zul je inspireren en anderen zullen je 
misschien raar vinden... maar ach, jij bent wie je bent!

Valkuil: Iets verzinnen om grappig te zijn.

Achterhaal een familierecept. De moeder van oma maakte
van die heerlijke Duitse aardappelsalade en oom Hendrick 
bewaart het recept van de speciale Indonesische nasi. 
We gaan in kaart brengen tot hoe ver onze familierecepten
de wereld over gaan.

De leerlingen gaan op onderzoek uit in hun familie. Vraag een recept aan je 
moeder, app je neef op de grote vaart of skype je tante uit Marokko! Hoe ver kun jij 
komen?*

Optionele huiswerkopdacht: Familierecepten... ...of verzin een andere opdracht die aansluit bij het moment dat jij hebt gekozen!

Vervolgens schrijven de leerlingen de recepten uit. De volgende les gaan we de 
wereldkaart checken. Projecteer een kaart op het smartboard (of koop een echte 
wereldkaart). Vul de recepten in bij de juiste landen, steden of werelddelen. 

De leerlingen kunnen de recepten inleveren bij de docent. Bespreek in het 
eindgesprek met elkaar wat we met al deze recepten kunnen doen? Een 
klassendiner samenstellen? Een kookboek uitgeven? Of zitten er misschien geheime 
recepten bij?

*Vraag de leerlingen die niet hebben meegedaan waarom.
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En nu verder...
Je bent nu aan het eind van het werkboek ‘groepsdynamica’. Als je deze lijn volhoudt 
zul je zien dat de groep zich positief blijft ontwikkelen en iedereen een plek heeft 
binnen de groep. Zorg ervoor dat je consequent bent in je mentoruur, hou de 
eindgesprekken en het mentor-boek goed bij (ook na deze eerste weken). Dit alles 
draagt bij aan een prettige sfeer in de groep. 

Naast dit mentorboek over groepsdynamica kun je op onze website nog meer 
lesmateriaal downloaden. Haal bijvoorbeeld nog meer inspiratie uit het mentorboek 
met losse lessen voor het VO. Of misschien is jouw groep wel toe aan het organiseren 
van een ‘Dag van Respect’ voor de hele school? Download dan het Doe-het-zelf  
Draaiboek Dag van Respect.

Houd voor nieuw lesmateriaal en de landelijke acties in het kader van de Week van 
Respect (de tweede week van november) onze website in de gaten. 

Voor feedback, leuke output van je mentorgroep of als je vragen hebt, kan je altijd 
mailen naar: info@respecteducation.me. 

Het educatieteam van de Respect Education Foundation, 
wenst je veel succes en vooral heel veel plezier!

Respect Education Foundation 
www.respecteducation.me
info@respecteducation.me

Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam
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