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Inleiding
Beste mentor,
Leuk dat je het compacte mentoraatboekje over de ‘Gouden Weken in het VO’ te pakken hebt.
Vanuit mijn jarenlange ervaring als docent L.O. en mentor weet ik hoe belangrijk de eerste weken
van het nieuwe schooljaar zijn. Als trainer en Begeleider Passend Onderwijs (BPO) krijg ik vaak de
vraag: ‘Hoe krijg ik mijn mentorklas weer op de rails?’ Terugkijkend blijkt dan vaak dat in het begin
een paar slagen zijn gemist.
Dit boekje is gemaakt om stil te staan en na te denken bij de eerste weken van het nieuwe jaar, daar
waar de normen worden bepaald, de groep wordt gevormd en de rollen worden verdeeld. Een goed
begin is echt het halve werk. Naast een korte onderbouwing vind je per groepsvormingsfase een
aantal activiteiten die je kunt gebruiken voor je mentorlessen. Kijk ook even goed naar het sociogram
om je groep goed in kaart te brengen.
Hopelijk heb je er wat aan. Voel je vrij van het boekje te gebruiken wat je wilt en het te delen met je
collega’s. Uiteraard is het maar een klein boekje en valt er veel meer over te zeggen. Heb je
aanvullingen, goede ideeën of opmerkingen, ik hoor graag van je!

Heel veel succes en plezier met je klas en zorg dat je aanpak raak is!
Jelle Koopman
info@rakistrainingen.nl

Ps. Wil je meer weten over het RAKIS-model, omgaan met ‘probleemgedrag’ in de klas of heb je
interesse in een training of workshop bij jou op school? Neem gerust een kijkje op:
www.rakistrainingen.nl
www.facebook.com/aanpakrakis
www.twitter.com/aanpakrakis
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1. De Gouden Weken

1.1 De eerste weken zijn goud waard
De eerste vier tot zes weken van het nieuwe schooljaar zijn misschien wel meteen de belangrijkste
van het jaar. Hier wordt de basis gelegd voor een positieve sfeer in de groep. Een goed pedagogisch
klimaat draagt bij aan betere resultaten en aan beter welzijn van leerlingen. Dit geldt voor de eerste
klassen, maar ook in hogere klassen begint het groepsproces weer helemaal opnieuw na de vakantie.
De eerste weken zijn goud waard, vandaar de term ‘Gouden Weken’. De term komt uit het
basisonderwijs. Het hele jaar heb je profijt van een goede start. De mentor speelt tijdens deze weken
een essentiële rol. Tijdens deze fase wordt een goede leraar-leerlingrelatie gebouwd, welke van
groot belang is voor een goede ontwikkeling van de leerling, minder agressie en verzuim op school,
meer motivatie en zelfs betere prestaties. De nadruk in de Gouden Weken ligt met name op
groepsvormende activiteiten, zoals energizers en coöperatieve werkvormen, welke kunnen bijdragen
aan een betere sfeer in de groep en uiteindelijk een hoger leerrendement. De dynamische driehoek
tussen leerkracht, leerling en ouder staat in deze periode centraal. Daarnaast wordt in deze weken
veel aandacht gegeven aan effectief klassenmanagement. Voorspelbaar gedrag, vaste regels en
routines geven houvast, sturing en zorgen voor veiligheid in de groep. Uiteraard geldt dit alleen als
actief wordt gewerkt aan de naleving ervan, ook na de Gouden Weken. Na de kerstvakantie kun je
deze weken herhalen. Deze eerste weken van het nieuwe kalenderjaar worden ook wel ‘de zilveren
weken’ genoemd.

1.2 Groepsvorming
In de ontwikkeling van de groep zijn vijf fasen te onderscheiden gedurende het jaar: Oriëntatie,
socialisatie, confrontatie, stabilisatie en afscheid (Terpstra & Prinsen, 2012). Tijdens ongeveer zes
weken doorloopt de groep vier fasen van de stadia van Tuckman. Hierna zijn de rollen, normen en
waarden voor een groot deel bepaald voor de rest van het jaar. Na deze weken is het veel moeilijker
dit proces nog te sturen. De fasen zijn:
•

Forming (oriënteren)
‘De kat uit de boom kijken’. Leerlingen leren elkaar kennen. De groep is op zoek naar
veiligheid en structuur. Groepsleden maken een inschatting van anderen en zichzelf.
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•
•
•

•

Storming (presenteren)
De verhoudingen tussen leerlingen worden zichtbaar. Wie is (informele) leider, wie zijn
volgers. De ‘rangorde’ wordt bepaald.
Norming (normeren)
De normen, waarden en regels van de groep worden vastgesteld. Leerlingen krijgen een
eigen taak in de samenwerking.
Performing (presteren)
Een gezamenlijk doel is geformuleerd. De groep wordt een team en kan gaan samenwerken.
Er zijn geschreven en ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt. Het is duidelijk wie
de leiders en de volgers zijn.
Reforming (evalueren)
Het einde van een periode of schooljaar is in zicht. Langzaamaan wordt duidelijk wat volgend
jaar gaat gebeuren. Dit heeft invloed op de groepsdynamiek in de klas. Een naderend
afscheid van elkaar kan hier ook aan bijdragen.

Een goed begin is in groepsvorming meer dan het halve werk. De kans om goed te beginnen krijg je
maar één keer. Wanneer de groep eenmaal gevormd is, is het erg moeilijk om vaste patronen te
doorbreken. Verandering zal dan gepaard gaan met extra veel weerstand. Dit geldt overigens ook
voor veranderingen in docententeams. Leerlingen zijn zelf niet in staat om veranderingen in de
patronen teweeg te brengen. Als docententeam moet je erg sterk staan om na deze fasen het tij nog
te kunnen keren. Vroeg investeren in de groep, in leerlingen en ouders levert goud op voor de rest
van het jaar en misschien wel de hele schoolcarrière!

De ‘Gouden Weken’ in het Voortgezet Onderwijs © J. Koopman, 2018
info@rakistrainingen.nl l www.rakistrainingen.nl

4

2. De kennismaking met de klas
Als mentor ben je het gezicht van de school voor de leerling en de ouders. Dit betekent dat de
leerling voor een groot deel van jou afhankelijk is voor structuur, veiligheid en z’n plekje in de groep.
Bied je dit niet, dan zal de leerling zich verloren voelen en zich afsluiten of z’n afhankelijkheid zoeken
bij sommigen in de groep, wat negatieve groepsvorming met ongewenste afhankelijkheidsbanden tot
gevolg kan hebben. Het eerste moment van kennismaking kan meteen de toon zetten. De volgende
tips kunnen helpen om de leerling zich thuis te laten voelen en een goede start te maken.

1. Wees positief en uitnodigend
Als mentor en leraar zet jij de toon voor hoe je wilt dat leerlingen en leraren met elkaar
omgaan op school. Positief gedrag van de leraar draagt bij aan positief gedrag van de
leerling. Complimenten en benoemen wat goed gaat hoort daarbij. Zorg voor taal dat past bij
een cultuur van ‘samen’. Niet: ‘dat mag niet’, maar ‘dat doen wij hier op school anders’.
2. Zorg voor een opgeruimd en klaargezet lokaal
Dit geeft de leerling het gevoel dat ze welkom zijn en dat er een plekje voor ze is
klaargemaakt. Zorg voor voldoende tafels en stoelen zodat niemand alleen komt te zitten.
Zorg dat bij binnenkomst het school- of digibord aanstaat met iets als ‘Welkom klas 1c’, het
liefst met alle namen erop.
3. Zet de stoelen in een kring
Dit zorgt ervoor dat niemand alleen komt te zitten en er niet direct groepjes ontstaan. In een
kring is iedereen gelijk. Wanneer je naamkaartjes voor elke leerling maakt, voelen zij zich
deel van de groep. Zorg wel dat je de namen op de juiste manier opschrijft. Wanneer je ze in
willekeurige volgorde op de stoelen legt, voorkom je dat er groepjes ontstaan.
4. Stel een gezamenlijk doel
Stel als gezamenlijk doel bijvoorbeeld om alle namen aan het einde van de
introductieperiode te kennen. Oefen dit regelmatig en kijk wie het lukt om na de eerste dag
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alle namen al te kennen. Door dit te oefenen leer je de namen zelf ook sneller. Benader de
groep als een team waarbij iedereen belangrijk is. Zelf heb ik altijd als doel gesteld de leukste
klas van de school te worden. Vaak was dit dan ook het geval .
5. Neem de tijd om elkaar te leren kennen
Laat leerlingen spelenderwijs iets over zichzelf vertellen. In het begin iets over jezelf te
moeten vertellen is spannend en kan sommige leerlingen de gelegenheid geven zich op een
negatieve manier te profileren of in zichzelf te kruipen. Houd hierin de regie. Vertel wel
dingen over jezelf. Leerlingen kunnen jou zo ook leren kennen. Je laat zien deel te zijn van de
klas en niet boven de klas te staan. Maak ook jouw rol als mentor duidelijk zodat leerlingen
weten wat ze van je kunnen verwachten.
6. Neem de leiding
Zorg dat je vooraf zegt wat je tijdens de les gaat doen en kom aan het einde van de les erop
terug. Benoem elke keer wat goed ging en waarom je dat vond. Bespreek met de leerlingen
de volgende dag/ bijeenkomst en de rest van de week. Check of de leerlingen begrepen
hebben wat er gaat komen. Veel leerlingen durven hier nog niet om te vragen.
Ga tijdens de eerste pauze op school met de leerlingen mee zodat ze hun plek kunnen vinden in de
aula. Bespreek vooraf hoe het gaat tijdens de pauze en wat van leerlingen wordt verwacht.
Ouders
Tenslotte, betrek de ouders in het proces. Maak een account aan zodat je alle ouders in één keer
kunt mailen. Op deze manier laat je aan ouders zien dat je ze serieus neemt en aan leerlingen dat
thuis en school geen twee partijen zijn, maar samenwerken. Ouders hebben op deze manier jouw emailadres en weten dat ze met vragen of opmerkingen bij jou terecht kunnen. Vaak is in de eerste
weken een ouder-informatieavond. Dit is misschien wel de belangrijkste avond van het jaar. Zorg
dat je er bent, er opgefrist uitziet en goed voorbereid bent. Maak er een leuke avond van. Laat
ouders hun eigen kind voorstellen en vertellen wat leuk is aan hun kind. Tijdens deze avond kunnen
ouders met jou en met elkaar kennismaken. Je krijgt geen tweede kans om een goede eerste indruk
van de school te maken. Een goed begin in het oudercontact is ook echt het halve werk.
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3. De eerste weken

Gedurende het hele jaar is de mentor de spil is in het leerling- en oudercontact. Wanneer iets
onduidelijk is, zal de leerling bij de mentor aankloppen. Ook wanneer de leerling zich onveilig voelt,
of er is iets gebeurd in de groep, tijdens een les of pauze, moet de leerling bij de mentor terecht
kunnen. Dit moet je ook willen, want als mentor ben je verantwoordelijk voor de eerstelijns
begeleiding. De eerste gesprekken met leerlingen zijn van groot belang, omdat de leerling wil weten
of het bij jou veilig is. Sommige leerlingen testen dit door de grenzen te verkennen (brutaal of
opstandig gedrag), anderen door zich terug te trekken (ziet de mentor mij wel) of iets vertrouwelijks
te vertellen (wijst de mentor mij niet af). In alle gevallen is het belangrijk de leerling serieus te
nemen. Corrigeren doe je één op één, complimenten kunnen klassikaal. Noem juist ook de namen
van leerlingen die zich terugtrekken. Zij voelen zich hierdoor gezien, maar ook medeleerlingen leren
hun namen zodat ze niet vergeten worden.
Het is belangrijk om een vaste structuur te vinden voor de mentorlessen. Leerlingen weten wat ze
kunnen verwachten, wat veiligheid biedt. Bij een vaste structuur kun je denken aan:
•
•
•
•
•
•
•

Sta elke les aan het begin bij de deur en geef leerlingen een hand. Kijk ze aan en noem hun
naam.
Zet elke les het programma op het bord
Vertel elke les wat er die week op het programma staat
Maak vaste plekken voor de leerlingen in het lokaal
Werk samen aan gestelde doelen zoals het leren van de namen of het samen maken van
regels en afspraken
Het werken uit een methode zoals Tumult, Leefstijl of Breingeheimen biedt houvast. Heb je
geen methode, bedenk dan zelf (of met de klas) een vaste structuur voor de lessen
Sluit elke les af met een positieve evaluatie en benoem wat goed ging. Geef ook aan wat ze
de volgende keer kunnen verwachten. Neem hier minstens vijf minuten de tijd voor.
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3.1 Cultuur

Op een school in New York waar ik eens was zeiden ze: ‘Culture eats curriculum for breakfast’.
Hiermee gaven ze aan dat een goede cultuur vele malen belangrijker is dan het programma of de
lessen. Denk eens na en bespreek met je leerlingen wat voor cultuur je wilt in de klas. Welke
waarden horen daarbij? Wil je een klas zijn die alleen maar goed presteert of mogen leerlingen
fouten maken? Moet je er op een bepaalde manier uitzien of mag je ‘anders’ zijn? Hoe wil je dat er
over elkaar gepraat wordt? Wat doe je wanneer je een medeleerling negatief over een ander hoort
praten? Welk gedrag mogen leerlingen van de mentor verwachten? Wat hebben leerlingen nodig om
te kunnen leren in de klas? Hoe zorg je ervoor dat niemand buiten de boot valt? In de eerste weken
leg je samen de basis voor die cultuur. Neem uitgebreid de tijd om over deze en soortgelijke vragen
te praten met de leerlingen. Een open cultuur waarbij iedereen gelijk is en meetelt zorgt voor
veiligheid, betrokkenheid en betere kans op goede prestaties. Hoe sterker de cultuur, hoe moeilijker
die is te veranderen. Wordt de cultuur door de hele klas gedragen, dan zal een zij-instromer met
negatief gedrag veel minder kans hebben dit over te doen slaan op de rest van de groep. De sterkte
ervan geldt zowel voor een positieve als een negatieve cultuur. Het verschil hiertussen wordt in de
eerste weken bepaald. Wat voor cultuur wil je in de klas?

3.2 Cijfers en talenten

Na de eerste weken behalen leerlingen hun eerste cijfers. Voor sommigen is dat positief, voor
anderen juist niet. Het bespreken van cijfers is een mooie kans om ervoor te zorgen dat leerlingen
niet uitgemaakt worden voor ‘stuudje’ bij hoge cijfers of niet uitgelachen worden bij lage cijfers.
Creëer een sfeer in de klas waarbij fouten maken mag en waarbij iedereen gewaardeerd wordt om
wie hij of zij is. Wanneer leerlingen zich wat veiliger voelen, kun je ervoor kiezen om leerlingen,
bijvoorbeeld in tweetallen, iets over zichzelf te laten vertellen. Dit kan gaan over hobby’s, talenten,
familie, maar ook over wat ze nodig hebben van de groep om zichzelf te kunnen zijn en goed te
kunnen presteren. Leerlingen mogen weten dat het oké is wanneer ze moeite hebben met
concentratie, gym, spelling of omgaan met veranderingen. Als mentor kun je hierin voorop gaan door
te eerlijk te zijn over je eigen achtergrond, karakter, kwaliteiten én beperkingen.

3.3 Oudercontact

In de eerste weken is het belangrijk om contact te houden met de ouders. Stuur bijvoorbeeld na drie
weken opnieuw een mailtje aan de ouders en vertel wat leuk is aan de klas, waar jullie mee bezig zijn
(b.v. elkaar beter leren kennen, afspraken maken voor in de klas en studievaardigheden oefenen).
Vertel ouders ook hoe zij kunnen thuis hierbij kunnen helpen. Ouders willen vaak helpen, maar
weten niet altijd hoe zij dit kunnen doen. Een mooie samenwerking kan hier worden geboren!
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3.4 Werkwijze

Zorg ervoor dat je vanaf de eerste weken duidelijk maakt op welke manier wordt gewerkt op school.
Wanneer je wilt dat leerlingen hun agenda meenemen naar school en deze ook gebruiken, wees hier
dan uiterst consequent in, zodat het voor leerlingen vanzelfsprekend wordt dat ze deze meenemen.
Neem ruim de tijd om deze werkwijze te oefenen, bijvoorbeeld elke week tot de herfstvakantie.
Hanteer deze werkwijze vervolgens het hele jaar. Wanneer je wilt dat leerlingen hun vinger opsteken
alvorens ze iets zeggen, oefen dit dan vanaf het begin en houd dit consequent vast gedurende het
hele schooljaar. Hetzelfde geldt voor lopen door de klas, telefoongebruik, naar het toilet gaan etc.
Leg uit waarom bepaalde regels gelden (zonder spelregels wordt voetbal ook een chaos), en houd je
aan de ‘wij-aanpak’ (zo willen wij dat op school, i.p.v. ‘dat mag niet’).
‘Leer iemand fietsen in plaats van hem achterop te nemen’ (Tressel, 2016, p. 15).

3.5 Regels

Op elke school gelden bepaalde regels. Dit hoort bij een school en zorgt ervoor dat de boel draaiende
gehouden kan worden. Leerlingen snappen dit wanneer je het uitlegt. Regels zijn in die zin eenzijdig,
omdat ze voor de leerlingen bedacht zijn. Ze moeten zich hieraan houden. Het zal consequenties
hebben wanneer leerlingen de regels overtreden (ik spreek liever van consequenties op gedrag dan
van straf). Wees daar vanaf het begin consequent in, maar besteed verreweg de meeste aandacht
aan gewenst gedrag. Op deze manier begrijpen leerlingen dat gewenst gedrag veel meer loont dan
ongewenst gedrag. In een positieve groepscultuur zullen leerlingen het minder nodig vinden om
ongewenst gedrag te laten zien, omdat het simpelweg te weinig oplevert.
Het is mooi wanneer je situaties waarin het ‘mis’ gaat kunt gebruiken als leermoment voor de klas.
Wanneer een botsing ontstaat tussen leerlingen kun je dit aangrijpen als iets goeds, omdat het een
kans biedt er samen uit te komen. Wanneer leerlingen ergens samen uitkomen in het begin van het
jaar, dan kunnen ze dat blijvend toepassen in de rest van de schoolperiode. Conflicten in een groep
zijn onvermijdelijk. Dit is niet erg. Je kunt het zien als kansen om dichter bij elkaar te komen en
samen te leren hoe daarmee om te gaan. Dit is veel beter dan dat leerlingen sociaal wenselijk gedrag
moeten laten zien, omdat anders weleens straf zou kunnen volgen.
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3.6 Afspraken

Naast regels is het belangrijk om afspraken te maken die specifiek gelden voor de klas. Het maken
van afspraken is een mooi proces waarbij iedereen betrokken kan worden. Dat proces is even
belangrijk als de uitkomsten ervan. Het zet de toon voor hoe samengewerkt wordt, waarbij iedereen
mee mag doen. Belangrijk is dat de afspraken van de klas zijn en (met jouw hulp) door de leerlingen
zelf zijn gemaakt. Neem gerust een aantal weken (2-4) om te komen tot goede klassenafspraken.
Begin groot en eindig klein. Stel vragen als: hoe ziet jouw ideale klas eruit? Of: als je over 10 jaar zou
terugkijken op deze klas, wat zou je willen herinneren aan de klas? Maak het vervolgens kleiner door
leerlingen te laten schetsen hoe zo’n ideale klas eruit zou zien en welke afspraken hierbij nodig zijn.
Breng de afspraken terug tot maximaal vijf of zes zodat ze te onthouden zijn. Formuleer de afspraken
positief. Dus niet: je mag niet schelden, maar bijvoorbeeld: ‘In onze klas spreken wij positief tegen
elkaar’. Bedenk samen welke beloningen of consequenties er tegenover staan wanneer de afspraken
wel of niet worden nageleefd. Kom hier wekelijks op terug. Bespreek en benadruk elke week welke
afspraken goed zijn gegaan en laat leerlingen voorbeelden hierbij noemen. Maak een mooie poster
(of laat leerlingen deze maken) en hang ze groot en zichtbaar op in het lokaal. Kopieer ze ook in het
klein zodat leerlingen de afspraken in hun agenda kunnen plakken. Tenslotte, stuur de afspraken
door aan de ouders, zodat zij weten wat van de leerlingen verwacht wordt en ze daar met hun
kinderen over kunnen doorpraten.

3.7 App-afspraken

Als je wilt kun je een app-groep aan laten maken voor de klas. De kans is vrij groot dat deze er al is,
voor je erover begint. Een gezamenlijke app-groep zorgt ervoor dat er geen selectieve groepjes
worden gemaakt waar sommige leerlingen worden buitengesloten. Leerlingen zijn natuurlijk vrij om
eigen groepjes te maken, maar een klassen-appgroep kan goed samenbinden. Bovendien is het een
handige tool voor leerlingen om elkaar te kunnen helpen bij het school- en huiswerk. Afspraken zijn
hierbij wel nodig. Neem de tijd (1-3 lessen) om te komen tot goede afspraken. Leerlingen kunnen
hier goed in meedenken, het wordt tenslotte hun app-groep. Als mentor kun je deel worden van
deze groep, ik kan mij goed voorstellen dat je dit ook niet doet. Wanneer je zelf geen deel bent van
de groep, kun je met leerlingen afspreken dat wekelijks wordt gekeken of de groep nog wordt
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gebruikt waarvoor het bedoeld is. Je leent dan een telefoon van een leerling en krijgt zo inzage in de
groep. Afspraken kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De klassenfoto blijft de afbeelding
Er worden geen leerlingen verwijderd of leerlingen van buiten de klas toegevoegd
Appen alleen overdag tussen 7.00 en 19.30 uur
Berichten gaan over huiswerk, toetsen, lesuitval of andere schoolzaken
Persoonlijke gesprekken doe je 1 op 1, niet in de groep
Reageren als je iets gevraagd wordt (dus niet allemaal ‘Ok’ of ‘duimpje’).
Kattenfoto’s alleen op dierendag

Het is goed om ouders op de hoogte te stellen van de app-afspraken, zodat zij hieraan kunnen
meewerken thuis.

3.8 (Cyber)pesten

Pesten is stelselmatige agressie waarbij één of meer personen in een machtspositie proberen een
andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe brengen (Castro et al., 2018 p.5). Gepest
worden kan grote gevolgen hebben tot ver in de volwassenheid. Denk hierbij aan slechte
schoolprestaties, verzuim, eenzaamheid en psychische klachten zoals depressiviteit. Als school heb je
een ‘inspanningsplicht’ om pesten tegen te gaan. Een anti-pestcoördinator en een anti-pestprotocol
horen daarbij. Vaak wordt pas iets tegen pesten gedaan wanneer het kwaad al is geschied. Een
positieve groepsvorming helpt bij het voorkomen van pesten. Iedereen weet dat voorkomen beter is
dan genezen. Omdat pesten helaas op elke school voorkomt en omdat een aantal leerlingen uit elke
klas op de basisschool is gepest, is het goed om er aandacht aan te besteden. Toch zou ik het, zeker
aan het begin van het schooljaar, niet groter maken dan nodig. Kader het in binnen de afspraken en
het gesprek over ‘wat voor een klas willen wij zijn’. Natuurlijk hoort pestgedrag daar niet bij, ook niet
online. Niemand wil gepest worden en niemand wil pester zijn. Geef ruimte voor persoonlijke
verhalen, maar richt je op het voorkomen van pesten door samen te zorgen voor een positief klimaat
in en om de klas. Mocht het gesprek veel pijn uit het verleden naar boven halen, dan is het raadzaam
om daar in kleiner verband over in gesprek te gaan of de anti-pestcoördinator of leerlingbegeleider
en ouders erbij te betrekken. De jaarlijkse ‘week tegen pesten’ is vaak al in september en is een
mooie gelegenheid om te gebruiken als aanleiding voor een gesprek hierover. Kijk voor ideeën en
inspiratie bijvoorbeeld op www.weektegenpesten.com of www.stoppestennu.nl
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3.9 Tot slot

Een oude bestuurder vatte de Gouden Weken als volgt samen: ‘Never smile before Christmas’. Ik zou
zeggen: ‘Smile a lot before Christmas’. En daarna. Lach veel, heb het leuk samen. School mag best
leuk zijn. Leerlingen zijn ‘werk in uitvoering’. Het hoeft allemaal niet in één keer goed. Het
tienerbrein is volop in ontwikkeling. Het gedeelte dat zorgt voor het goed kunnen plannen,
structureren, oorzaak-gevolg onderscheiden, emoties leren (h)erkennen en risico’s kunnen
inschatten ontwikkelt zich nog door tot soms ver voorbij hun 20e verjaardag. Word niet boos
wanneer het nog niet goed gaat, maar neem ze aan de hand door steun, sturing en inspiratie te
bieden (Jolles, 2016). Dat hebben ze nodig. De overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs is bovendien een grote stap. Van één lokaal met één of twee meesters of juffen naar 15
vakken, leraren en lokalen. Allemaal met hun eigen regels, rare grapjes en werkwijzen. Een groot
gebouw, grotere fiets- of tramafstanden, veel oudere schoolgenoten, huiswerk, proefwerken,
roosterwijzigingen et cetera. Er komt veel op ze af. School wordt na de Gouden Weken op den duur
saai, intensief of ingewikkeld voor de leerlingen. Leraren kunnen voor raar, onduidelijk of onredelijk
zijn voor ze (denk maar terug aan je eigen schooltijd). Het voortgezet onderwijs is een tijd waarin
leerlingen gevormd worden voor de rest van hun leven. Laat het een tijd zijn waarbij ze lol hebben,
vriendschappen opdoen, problemen leren overwinnen en als het even kan ook met goede cijfers
overgaan naar de volgende klas. Wat mij betreft in die volgorde.
Kortom, geniet ervan en bouw samen met het hele team en de ouders aan een stevig fundament
onder het leven van deze jonge mensen. De Gouden Weken zijn hierin een prachtige kans om deze
basis te kunnen leggen.
In hoofdstuk vier vind je per groepsvormingsfase activiteiten die je kunt gebruiken als energizers of
samenwerkingsoefeningen tijdens je mentorles. Met dank aan Jelly Bijlsma.
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4. Energizer en coöperatieve activiteiten
In dit hoofdstuk staan activiteiten, energizers en coöperatieve werkvormen die in de eerste weken
goed te gebruiken zijn. De activiteiten zijn geen doel op zich. Het gesprek na afloop is het meest
belangrijk. Hierin wordt nagedacht over het proces, de rollen in de groep en het samenwerkend
leren. De leerlingen leren na te denken over hun eigen handelen en hun rol in de groep bij het samen
oplossen van problemen en het aangaan van uitdagingen.
De activiteiten zijn met toestemming overgenomen van: ‘108 werkvormen voor groepsvorming’
(Bijlsma, 2014). Activiteiten die geschikt zijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn
gebruikt en waar nodig aangepast.

4.1 Activiteiten groepsfase: Forming

De sfeer in de groep is nog onzeker, aarzelend, de kat uit de boom kijkend, angst, afhankelijkheid van
de groepsleider.
1. Op één lijn staan
Doel: Kennismaking
Materiaal: geen
Tijd: 15 – 30 minuten
Instructie:
Geef de groep de opdracht om binnen 3-5 minuten (afhankelijk van het aantal leerlingen) op één lijn
in volgorde te gaan staan:
--‐ Op alfabet van hun voornaam
--‐ Op geboortedag
--‐ Op huisnummer
--‐ Op leeftijd
--‐ Op schoenmaat, Etc.

De ‘Gouden Weken’ in het Voortgezet Onderwijs © J. Koopman, 2018
info@rakistrainingen.nl l www.rakistrainingen.nl

13

Observeer het gedrag van de leerlingen. Wie neemt de leiding? Wie gaat ergens staan en wacht af
wat er gebeurt, wie vertelt anderen waar te gaan staan, et cetera. Vergelijk dit met de rollen die
leerlingen in de klas innemen. Praat hierover. Herkennen ze dit?
2. Op één lijn staan -2
Doel: Kennismaking
Materiaal: geen
Tijd: 15 – 30 minuten
Instructie:
Geef de groep de opdracht om op één lijn in volgorde te gaan staan op schouderlengte, van laag naar
hoog. Vervolgens knip je de groep in stukken van ongeveer 7 leerlingen. Een groepje van 7 leerlingen
zet tegelijk een stap naar voren met het rechterbeen, zonder met elkaar te praten of elkaar een
teken te geven. Dit zal een paar keer opnieuw moeten, want dit lukt alleen als ze dichter
tegen elkaar gaan staan. De volgende stap is dit laatste te herhalen met de ogen dicht.
3. Wie is het?
Doel: Kennismaking
Materiaal: geen
Tijd: 10-20 minuten
Instructie:
Je neemt één persoon uit de klas in gedachten. Iedereen uit de klas gaat staan. Om de beurt stelt
iemand uit de klas een vraag aan de spelleider om er achter te komen wie de spelleider in gedachten
heeft. Bijvoorbeeld: Heeft hij/zij een bril? Antwoord: Nee. Dan mag iedereen met een bril gaan
zitten. Antwoord: Ja. Dan mag iedereen zonder bril gaan zitten. Vervolgens komt de volgende vraag.
Hoeveel vragen heeft de klas nodig om achter de persoon te komen die de spelleider in gedachten
heeft.
Laat vervolgens leerlingen zelf voor in de klas staan en iemand in gedachten houden.
4. Dit ben ik
Doel: Kennismaking
Materiaal: Gekleurd papier, kleurpotloden, pennen, eventueel lijntjespapier, scharen, lijm en een
pasfoto van de kinderen
Tijd: 20 minuten
Instructie:
Iedereen gaat aan de slag met het materiaal en maakt een ‘Dit ben ik blad’. De bladen worden
duidelijk zichtbaar opgehangen in het lokaal zodat de leerlingen de bladen van zichzelf en de andere
leerlingen regelmatig kunnen bekijken. Geef de leerlingen de ruimte om een aantal ‘Dit ben ik’
bladen van andere leerlingen te bekijken.
Nabespreking: hoe vond je het om het ‘Dit ben ik blad’ te maken. Staan er dingen op van andere
leerlingen die je nog niet wist? Waarom is het belangrijk om iemand anders goed te kennen? Naam,
adres, woonplaats, lievelingskleur, -eten, -dier etc. Hoe zie ik er uit? Waar ben ik goed in? Tekening,
versiering, pasfoto, et cetera.
5. Ballen gooien door de kring
Doel: Kennismaking; Aandacht en Concentratie
Materiaal: 3 - 5 ballen of 6 pittenzakjes (3 x rood, 3 x blauw)
Tijd: 10 – 15 minuten
Instructie:
Met de leerlingen ga je in een kring staan. Je start met 1 bal. Leerkracht roept een naam van een
leerling en gooit de bal naar die leerling. De leerling doet hetzelfde bij een andere leerling, totdat de
bal bij alle leerlingen geweest is. Je moet onthouden naar wie je de bal gooit. Als iedereen is geweest
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herhaal je het. Leerlingen gooien dus naar dezelfde leerling als in de eerste ronde. De leerlingen
moeten dus vooral kijken naar de leerling die hen de bal zal toespelen. Als het goed gaat, brengt de
leerkracht steeds meer ballen in het spel. Net zo lang tot de groep 5 ballen aan kan. Dat lukt als
iedereen zich met zijn eigen taak bemoeit. Van wie krijg ik de bal en aan wie speel ik hem door? Na
elk spel wordt er hardop geëvalueerd met de kinderen. Hoe ging het? Wat kunnen we doen om het
beter te krijgen? Waardoor gaat het zo goed? Waardoor vallen er nog veel ballen op de grond et
cetera.
Variant 2: Je kunt de route achterstevoren afleggen. Dan gooi je de bal naar degene van wie je hem
ontvangt.
Variant 3: combinatie van 1 en 2. Gebruik hiervoor twee kleuren ballen of de pittenzakjes. Er lopen
dus twee routes. De ene route gaat van voor naar achteren en de tweede route van achteren naar
voren. Ook hier reflecteren met elkaar. Deze oefening kun je veel doen. leerlingen leren te focussen.
6. Handafdruk
Doel: Kennismaking
Materiaal pen en papier
Tijd: 10 – 20 minuten
Instructie:
Iedereen trekt zijn linkerhand over op een stuk papier, en schrijft in elke vinger iets over zichzelf.
Bijvoorbeeld in de duim zijn favoriete hobby, in de ringvinger wie je broers en zussen zijn, de
middelvinger wat je lievelingseten is enzovoort. Op de handpalm schrijven ze hun naam. Neem de
blaadjes in en lees ze voor aan de groep: ik heb hier een blaadje van iemand die het liefste voetbalt,
graag koekjes eet, twee zusjes heeft enzovoort. De groep mag raden wie er beschreven wordt.
7. Spinnenweb
Doel: Kennismaking en samenwerken
Materiaal: grote bol wol, strandbal
Tijd: 20 – 30 minuten
Instructie:
Vorm met de leerlingen een kring (zo dicht mogelijk tegen elkaar staan). Iemand zegt een naam en
gooit de bol wol naar die persoon, maar de eerste persoon blijft een stukje van de wol vasthouden.
Nr. twee gooit naar nummer drie, zegt de naam van deze leerling, maar houdt ook een wol vast. Zo
gaat dit verder totdat iedereen minstens éénmaal de bol wol heeft gekregen. Nu heb je een mooi
spinnenweb. Doe nu hetzelfde voor de terugweg: gooi de bol wol terug naar de persoon voor je.
Variant: Maak in twee groepen een zo groot mogelijke spinnenweb. Als dit klaar is, gooi je een
strandbal in het spel. Deze wordt nu met behulp van het spinnenweb van het ene naar het andere
groepje geworpen. De bal mag de grond niet raken. Spinnenwebben met veel gaten hebben hier
natuurlijk een nadeel.
Bespreek dit goed na. Hoe ben je met elkaar verbonden in een klas? Waarin heb je elkaar nodig?
8. Wat is Waar?
Doel: Kennismaking
Materiaal: Schoolbord en elke leerling een blaadje, papier en een pen
Tijd: 15-20 minuten
Instructie:
Deel de klas in groepjes van drie (optimaal), eventueel vier. De leerlingen noteren drie beweringen
over zichzelf die hun klasgenoten niet van het weten (maar wel mogen weten). Een van die drie
beweringen is niet waar. De bedoeling is dat leerling A zijn drie beweringen in het groepje vertelt,
waarna de andere leerlingen raden welke van die drie beweringen niet waar is. Zet een aantal
onderwerpen op het bord zodat leerlingen daaruit kunnen kiezen. Bijvoorbeeld hobby’s, sport,
familie, vakantie, huisdieren, aantal broers of zussen. Belangrijk om het als leerkracht even voor te
De ‘Gouden Weken’ in het Voortgezet Onderwijs © J. Koopman, 2018
info@rakistrainingen.nl l www.rakistrainingen.nl

15

doen. Als je het persoonlijker maakt, doen de leerlingen dit ook sneller en leren ze elkaar beter
kennen. Je kunt deze oefening herhalen door de groepjes steeds weer te mixen.
9. Interview
Doel: Kennismaking
Materiaal: persformulier
Tijd: 20 – 30 minuten
Instructie:
Iedereen krijgt een formulier. Het is de bedoeling dat je minstens één persoon interviewt aan de
hand van de vragen en invulvelden op het persformulier. Het is ook de bedoeling dat je minstens één
keer wordt geïnterviewd. Na vijftien minuten gaan de leerlingen in de kring zitten. Om de beurt stelt
iemand een persoon voor aan de hand van het persformulier. De andere leerlingen raden over welke
persoon het gaat.
Wat is je lievelingskleur, - dier, - -getal, -eten?
Naar welk televisieprogramma kijk je vaak?
Welke hobby’s heb je?
Waar heb je een hekel aan?
Wat zou je doen als je één miljoen wint?
Waar ben je bang van?
Wat vind je goed aan jezelf?
Wat is het beste boek dat je ooit gelezen hebt?
Van welke muziek houd je?
Wat zou je anders doen als je het nog eens kon overdoen?
Mat wie kun je goed opschieten?
Wat vind je een belangrijke eigenschap van een vriend?
Wat is je eerste herinnering?
Wat doe je het liefst tijdens de vakantie?
Wat maakt je gelukkig op school?
Waarin zeggen anderen dat je goed bent?
Et cetera.

4.2 Activiteiten groepsfasen: Storming en Norming
Het doel van deze fasen is het kweken van groepsverantwoordelijkheid. Samen conflicten leren
oplossen, leren samenwerken en samen leren beslissen staan in deze fasen centraal.
Tijdens de storming-fase worden de verhoudingen tussen leerlingen worden zichtbaar. Wie is
(informele) leider, wie zijn volgens, enz. De ‘rangorde’ wordt bepaald. Tijdens de norming-fase
worden de normen, waarden en regels van de groep vastgesteld. Leerlingen krijgen allemaal een
eigen taak in de samenwerking.
10. Maak een Spel
Groepsfase: Storming/Norming
Doel: snappen/ervaren waarom regels belangrijk zijn
Materiaal: divers
Tijd: 30 minuten
Instructie
Bedenk in viertallen een spel, zonder spelregels, wat we ook met elkaar kunnen spelen.
Nabespreking:
Was het makkelijk of moeilijk om tot een oplossing te komen? Wat hielp? Wat hielp niet? Welke
conclusie kun je trekken? Wat is er nodig om tot een gezamenlijk spel te komen?
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11. In de knoop – uit de knoop
Doel: samenwerken
Materiaal: geen
Tijd: 15 minuten
Instructie:
Laat de leerlingen een kring maken, schouder aan schouder staan in de kleinst mogelijke kring. Laat
de leerlingen hun ogen dicht doen en hun handen licht gespreid, op schouderhoogte voor zich uit
steken. Ze pakken nu handen van anderen beet en doen hun ogen weer open. De groep zit nu in de
knoop. De opdracht is nu de ontstane knoop te ontwarren zonder dat men elkaars handen loslaat.
Nabespreking
Was het makkelijk of moeilijk om tot een oplossing te komen? Wat hielp? Wat hielp niet? Wanneer
en waardoor kreeg je de neiging om vals te spelen en vlug even iemands hand los te laten? Welke
verbanden kan je leggen met samenwerken op school? En in de klas?
12. Interviews
Doel: vragen stellen, luisteren en samenvatten wat de ander heeft verteld
Materiaal: pen en papier
Tijd: 15 minuten
Instructie:
Je vertelt de leerlingen over welk onderwerp ze elkaar gaan interviewen en maakt tweetallen. De
leerlingen bedenken welke vragen zij willen stellen en schrijven ze op. Daarna interviewen de
leerlingen elkaar, waarbij ze ook goed doorvragen. Tenslotte volgt de klassikale nabespreking. Deze
werkvorm is geschikt om informatie, meningen en oplossingsstrategieën uit te wisselen. Interviewen
stimuleert het creatief denken en het tekstbegrip. De leerkracht kan deze werkvorm inzetten als
oriëntatie of om de voorkennis te activeren, maar ook als zelfstandige verwerking of
reflectieopdracht.
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13. Binnencirkel – buitencirkel
Groepsfase: Storming/Norming
Doel: samenwerkingsvaardigheden: luisteren en evenredig deelnemen
Tijd: 10 – 15 minuten
Instructie:
De leerlingen vormen twee cirkels. Je stelt een open vraag, bijvoorbeeld: welke historische persoon
vind jij een held, en waarom? De leerlingen in de buitencirkel geven antwoord, de leerlingen in de
binnencirkel luisteren. Daarna geven de kinderen van de binnencirkel hun antwoord. Vervolgens
draait de buitencirkel vijf plaatsen door. Dan stel je een nieuwe vraag en geven weer de leerlingen in
de buitencirkel eerst antwoord. Daarna geven de leerlingen van de binnencirkel hun antwoord. Deze
werkvorm kan ingezet worden bij begeleide in-oefening of als zelfstandige verwerking.
14. Gezelschapspelletjes
- Mens erger je niet
- Uno
- Scrabble
- Ganzenbord, etc.
Wanneer je leerlingen vraagt zelf spellen mee te nemen, krijg je een inkijkje of- en waarmee thuis
wordt gespeeld. Tijdens het spelen heb je als mentor goed de kans om de leerlingen te observeren.

4.3 Activiteiten groepsfase: Performing
Het doel van deze fase is het bevorderen van sociale contacten en het versterken van de
groepsidentiteit. In deze fase is er aandacht voor samenwerken, elkaar vertrouwen, elkaar
complimenten geven en samen beslissingen maken.
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15. Complimenten geven
Doel: complimenten leren geven
Tijd: 20 minuten
Introductie: Vraag wie de leerlingen vinden dat in deze klas later directeur van de school moet
worden? Waarom? Gebruik dit gesprek als inleiding dat ze elkaar complimenten aan het geven zijn.
Start een groepsgesprek over ‘wat is een compliment’. Hoe voelt het om een compliment te krijgen?
Waarover kun je een compliment geven? Benadruk dat je elke leerling een compliment kunt geven.
Ook over klasgenoten die je minder goed kent.
Vier soorten complimenten:
1. Uiterlijk (jij hebt mooi lang haar)
2. Wat je kan (jij kan goed voetballen, rekenen et cetera)
3. Wat je hebt (jij hebt een mooie fiets)
4. Hoe je bent (jij bent behulpzaam, grappig et cetera)
Met name de laatste soort is mooi om leerlingen aan te leren. Je kunt het dan ook uitbreiden naar de
zin: ik vind het fijn dat je behulpzaam bent omdat als ik iets aan je vraag en ik weet dat je me helpt’.
Variant: Vraag aan het eind van de dag wie volgens de klas een compliment heeft verdiend vandaag
en waarom. Zorg natuurlijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft in het geven van complimenten.
16. Complimenten geven II
Doel: complimenten leren geven
Tijd: 5 minuten
Instructie:
Zet een stoel voor de groep; de complimentenstoel. Wie daar op zit, krijgt van iedereen een
compliment (of een van te voren af te spreken aantal). Dat mag over van alles gaan, als het maar een
echt compliment is. Als je op de stoel zit, mag je alleen luisteren. Zorg dat iedereen een keer aan de
beurt komt in de loop van de tijd. Als het klaar is kun je vragen: welk compliment vond je het leukst
om te krijgen en waarom?
Let op: deze activiteit alleen doen wanneer je zeker weet dat het veilig is in de klas. Bedenk daarom
goed wie je op de stoel zet. Je kunt ook elke week een leerling doen, totdat iedereen is geweest.
17. Complimenten Harmonica
Doel: complimenten geven
Tijd: 15-20 minuten
Materiaal: A4-tjes
Instructie:
De leerlingen zitten in een kring. Iedere leerling krijgt een A-4 aangereikt met daarop de naam van
één van de klasgenoten. Op het papier schrijf je bovenaan een compliment voor de desbetreffende
leerling. Vervolgens vouw je het papiertje zo, dat jouw compliment niet meer te lezen is voor
een ander (maar de naam van de persoon nog wel). Dan geef je het papiertje door aan de leerling die
naast je zit en het proces herhaalt zicht. Zo gaat elk papiertje de hele kring rond. Als iedereen
geweest is, is het papiertje zo gevouwen dat het op een harmonica lijkt. Aan het einde van
de oefening krijgt ieder een papier met zijn of haar naam erop en alle complimenten die daar
opgeschreven staan. Geef voldoende tijd om een welgemeend compliment te laten bedenken.
18. Blinddoeken
Doel: vertrouwen ontwikkelen
Materiaal: theedoeken
Tijd: 10-20 minuten
Instructie:
Maak groepjes van 3 in de klas. 1 persoon krijgt een blinddoek om (theedoek). De andere 2 leerlingen
moeten zonder de geblinddoekte persoon aan te raken de geblinddoekte persoon een parcours laten
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lopen (rondje door de klas). Alleen door goed en duidelijk te communiceren zal de geblinddoekte
persoon nergens tegenaan stoten. Dit spel kan gespeeld worden met meerdere groepjes tegelijk.
Vartiant 1: Maak het parcours moeilijker.
Variant 2: Maak de groepjes groter. Lukt het ook met de hele klas? Wat gebeurt er in de groep? Wie
neemt de leiding, wie volgt? Bespreek dit met de groep.
19. Blinddoeken ll
Doel: vertrouwen ontwikkelen
Materiaal: theedoeken (de helft van het aantal leerlingen in de klas)
Tijd: 10 -15 minuten
Instructie:
Laat leerlingen tweetallen maken A en B (of maak zelf tweetallen). A krijgt de blinddoek. Deze
leerling bindt de blinddoek voor en B checkt samen met A dat hij echt niets kan zien. B begeleidt A nu
door de ruimte en zorgt er voor dat A nergens tegen aan botst. A en B wisselen van rol. Variant:
Leerlingen in het speellokaal een parcours laten aanleggen, zodat ze bijvoorbeeld ook op of onder
dingen door moeten lopen, die de geblinddoekte leerlingen niet hebben gezien. Het verrassingseffect
is dan nog groter. Leerlingen weten niet wat er komen gaat.
Nabespreking: Hoe was het om te begeleiden? Hoe was het om begeleid te worden? Wat gaf een
veilig gevoel? Wat maakte het spannender? Waarin moet je elkaar kunnen vertrouwen in de klas?
20. Vertrouwen
Doel: Vertrouwen ontwikkelen, hulp vragen, leiderschap nemen en ontvangen
Materiaal: blinddoeken
Tijd: 30 minuten
Instructie:
Verdeel de groep in twee teams: team 1 en team 2. Team 1 is verantwoordelijk voor het traject van A
naar B en team 2 is verantwoordelijk voor het traject van B naar C. Je loopt met de groep eerste het
traject door en geeft aan waar in het traject punt B en C liggen. De opdracht is om straks de hele
groep geblinddoekt veilig van punt A naar punt C te brengen. Beide teams krijgen ongeveer 15
minuten om hun eigen traject te verkennen. Dan blinddoeken uitdelen en de instructie kort
herhalen. Observeer als leerkracht wat er groepsdynamisch gebeurt en bespreek dit met de klas.
21. Duivelse Dilemma’s
Doel: helder krijgen van een probleem, leren kiezen, verwoorden en argumenteren
Tijd: 20 – 30 minuten
• Ergens in Duitsland woont een vrouw die bijna gaat sterven aan kanker. Er is maar 1 medicijn
dat gebruikt kan worden om de ziekte te genezen. Een arts in hetzelfde dorp als waar de
vrouw woont heeft dit medicijn ontdekt. Hij rekent 10 keer de prijs van wat het eigenlijk zou
moeten kosten. De man van de zieke vrouw, Heinz, kan dit bedrag niet betalen. Hij heeft
maar de helft. De arts weigert het medicijn voor de helft van de hand te doen. Heinz is
natuurlijk radeloos en besluit 's nachts in te breken in het huis van de arts om het medicijn te
stelen. Mag heinz dit doen? Waarom niet, wel?
•

Een groep mensen is door gewelddadige revolutionairen gevangen genomen. Deze geven jou
de opdracht om één iemand te kiezen die ze dood maken. Daarna laten ze de rest vrij. Als je
weigert te kiezen maken ze tien mensen dood voordat ze de rest vrijlaten. Mag jij moreel
gezien beslissen over dood of leven van een bepaald persoon uit die groep? Zou je dat doen?
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4. De Gouden Weken voorbij. En dan?
Wanneer de Gouden Weken voorbij zijn, zitten de leerlingen er vaak al heel anders bij dan aan het
begin van het jaar. Waar het eerst nog allemaal heel spannend en aftasten was, hebben de meeste
leerlingen hun plekje gevonden en zijn veel dingen in de school duidelijk. Je hebt de grootste kans
gehad een goed fundament te leggen onder een goed schooljaar voor de leerlingen. De eerste cijfers
zijn binnen, de rollen zijn verdeeld en de omgangsnormen vastgesteld. De herfstvakantie is inmiddels
in zicht. En nu? Is het nu af?

5.1 Evalueren, afstemmen en consequent blijven
Het is belangrijk om de Gouden Weken met de klas te evalueren. Je geeft een terugblik op wat er is
gebeurd en kijkt met de klas vooruit naar wat komen gaat. Je pakt de groepsafspraken erbij en
bespreekt hoe het daarmee gaat. Waar het nodig is kunnen ze bijgesteld worden. Sommige regels
kunnen er misschien wel uit omdat het in de groep vanzelfsprekend is dat ze elkaar niet schoppen en
slaan. Misschien is gebleken dat er een regel bij moet. Een laatste week voor elke vakantie is een
goed moment om te blijven evalueren. Die afstemming met de klas is een blijvend proces. Door dit
te doen laat je leerlingen merken dat je ze serieus neemt. Ook geef je daarmee aan dat leerlingen
zelf verantwoordelijkheid moeten nemen door samen die klas te zijn die je wilt zijn. Ik hoor wel eens
leraren zeggen dat ze erg strak willen beginnen (‘dan vinden ze me eerst maar een kl**tzak’) omdat
ze later de teugels nog wel kunnen laten vieren. Volgens mij hoef je dat niet te zijn en praten we al
helemaal niet over teugels bij leerlingen. Maak gewoon duidelijke en redelijke regels en afspraken en
wees daar consequent in, het hele jaar door. Een valkuil is om na de herfstvakantie wat minder
consequent te zijn, maar dat is niet in het belang van de leerlingen. Daarbij mag je gewoon
vriendelijk en behulpzaam zijn, daar hebben leerlingen het meeste aan.

5.2 Sociogram
Aan het einde van de Gouden Weken (of na de herfstvakantie) is het goed om de groep in kaart te
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kunnen brengen. Dit zou je kunnen doen door het gebruik van een sociogram. Een voorbeeld is
opgenomen in de bijlagen. Met een sociogram krijg je een goed beeld van de sociale verhoudingen in
de klas. Je weet naast wie leerlingen graag zitten, naast wie niet, welke leerlingen populair zijn en
welke leerlingen mogelijk gepest worden. Uiteraard kun je zelf vragen toevoegen of verwijderen.
Belangrijk is dat leerlingen het anoniem invullen. Vaak durven ze dan eerlijker in hun antwoorden te
zijn. De uitkomsten van het sociogram kun je in beeld brengen door een opsomming te maken van de
categorieën, of door de sociale kaar te tekenen. Bij het laatste breng je goed in beeld welke
leerlingen alleen staan in de groep. Aan de hand van de data uit het sociogram kun je hernieuwde
groepsafspraken maken met de klas. Ook kun je afspraken maken met docenten over welke aanpak
het beste werkt voor de hele klas, welke voor een groepje leerlingen en wat werkt voor een aantal
individuele leerlingen uit de klas. Zorg er wel voor dat je de afspraken consequent uitvoert en
evalueert met de klas en met het docententeam. Evalueer dan de gemaakte afspraken, niet je
onderbuikgevoel. Met de klas kun je wekelijks blijven bespreken hoe het gaat met de afspraken.
Door leerlingen een cijfer per afspraak te laten geven kun je goed meten hoe het gaat. Ook is het
makkelijker hier beloningen aan te koppelen wanneer het goed gaat. Om een goed beeld te krijgen
van hoe het gaat, kun je later in het jaar (bijvoorbeeld rond de meivakantie) opnieuw een sociogram
afnemen en de resultaten met elkaar vergelijken.

5.3
Om ervoor te blijven zorgen dat je aanpak raak is, is het goed om je klas langs het RAKIS-model te
leggen. Rakis staat voor goede Relaties, heldere Afspraken, Kennis van de doelgroep, Inzicht in jezelf
en een Samen-aanpak. Meer informatie vind je op www.rakistrainingen.nl. Rakis geeft je inzicht in
waar je al goed in bent, wat goed gaat, maar ook in waar winst te behalen valt. Rakis helpt ook om
grip te krijgen op je groep en goed om te kunnen gaan met eventueel probleemgedrag in de klas. Je
kunt de volgende vragen stellen wanneer je het RAKIS-model gebruikt in je mentorklas:
1. Relatie
Hoe zit het met de onderlinge relaties in de groep? Hoe staat het met mijn relatie tot de leerlingen?
Ken ik de leerlingen goed? Weet ik wat hun hobby’s zijn? Weet ik voldoende van hun thuissituatie?
Waar is winst te behalen op relationeel gebied?
2. Afspraken
Zijn de onderlinge afspraken helder? Hoe weet ik dat? In hoeverre weten leerlingen wat ze van
school, leraren of de mentor kunnen verwachten? Hebben leerlingen hier inspraak op? Worden ze
consequent nageleefd?
3. Kennis
Heb ik voldoende kennis van wat leerlingen nodig hebben? Zijn er leerlingen met diagnoses in de klas
waar ik meer van zou kunnen leren? Weet ik voldoende van het tienerbrein? Wat mag ik qua plannen
en organiseren van de leerlingen verwachten? Overvragen wij ze niet?
4. Inzicht
Heb ik voldoende inzicht in mijzelf? Weet ik hoe ik overkom op de groep? Hoe weet ik dat? Wat zijn
mijn sterke kanten? Waar heb ik collega’s voor nodig? Wat zijn mijn valkuilen in het mentorschap?
Wat doet mijn persoonlijkheid met de groep? Wat kan ik leren van andere mentoren?
5. Samen
Werken wij als team samen? Hanteren we een eenduidige aanpak op school? Is het duidelijk wat
andere mentoren doen? Zijn afspraken en consequenties duidelijk? Werk ik goed met ouders samen?
Hebben leerlingen inspraak? Waar valt hierin winst te behalen?
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Door als mentor af en toe de RAKIS-check te doen (mag ook met de klas, graag zelfs) krijg je een goed
beeld van wat goed gaat en waar winst te behalen is. Dit is ook goed om bij een klassenbespreking of
team- of mentorenvergadering te doen. Samen zorg je ervoor dat je aanpak raak is! In bijlage 2 vind
je een RAKIS- evaluatieformulier die je goed kunt gebruiken om feedback van je klas te ontvangen.

Tot slot,
Als mentor sta je er niet alleen voor. Onderwijs is teamwork. Samen weet en kun je veel meer dan
alleen. Het is een teken van professionaliteit om hulp te vragen bij collega’s. Onderwijs is veelzijdig.
Jongeren, gedrag en leren zijn altijd boeiend, maar ook soms ook bijzonder complex. Als mentor ben
je belangrijk voor de leerling in de groep. Samen met je team maak je echt het verschil. Ik wens je
daar heel veel plezier en succes bij. Mocht ik iets voor jou of je team kunnen betekenen, dan hoor ik
het graag.
Jelle Koopman
Trainer Rakis Trainingen en Begeleiding

www.rakistrainingen.nl
www.facebook.com/aanpakrakis
www.twitter.com/aanpakrakis
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Bijlagen
-

Sociogram
Rakis evaluatieformulier
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1. Sociogram/ vragenlijst ©

Klas:

Mentor:

Datum:

Naast welke drie leerlingen zit je het liefst? Vul daarbij in waarom dit zo is.
Naam:
v.b. Pietje
1.
2.
3.

Waarom?
Kan ik veel van leren/ vind ik aardig/ is erg grappig/ etc.

Naast welke drie leerlingen zit liever niet? Vul daarbij in waarom dit zo is.
Naam:
v.b. Joepie
1.
2.
3.

Waarom?
Praat te veel/ zegt gemene dingen/ ruikt niet fris/ let nooit op/ etc.

Welke 3 leerlingen zijn volgens jou het populairst in de klas? Vul daarbij waarom dit zo is.
Naam:
v.b. Sjonnie
1.
2.
3.

Waarom?
Iedereen lacht altijd om z’n grappen/ hij is de baas van de klas/ etc.

Welke 3 leerlingen worden er volgens jou het meeste gepest? Vul daarbij in waarom jij denkt dat ze
worden gepest.
Naam:
v.b. Anita
1.
2.
3.

Waarom?
Ze lachen haar vaak uit/ wordt soms geslagen/ etc.

Vul de volgende vragen in. (-- erg mee oneens/ - mee oneens/ +/- beetje van beide/ + mee eens/ ++
helemaal mee eens)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De sfeer in de klas vind ik goed
Ik krijg voldoende aandacht van docenten
Alle aandacht gaat naar een klein groepje leerlingen uit de klas
Doordat een paar alle aandacht krijgen, krijg ik veel minder aandacht
Ik ben blij dat ik in deze klas zit en niet in een andere klas
Er wordt veel gepest in de klas
De leraren/ begeleiding op school heeft goed zicht op pestgedrag

--------

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+
+
+

++
++
++
++
++
++
++

Welke dingen wil je zelf nog kwijt? Of welke tips heb je om de sfeer te verbeteren of het pesten in de
klas aan te pakken? Schrijf ze op de achterkant.
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2. Feedbackformulier docenten/ mentoren ©
Docent/mentor:
Naam leerling (niet verplicht):

klas:

Datum:

Beste leerling,
Om te kijken wat je van mij nodig hebt om nog beter les te krijgen, wil ik je vragen om onderstaande
vragen in te vullen. Je mag je naam erop zetten, maar dat is niet verplicht. Wees gerust eerlijk over
wat je vindt, daar kan ik alleen maar van leren. Alvast bedankt!
Feedbackformulier

Relatie

Ik heb het idee dat de leraar mij ziet
Ik krijg regelmatig complimenten van de leraar
In de les is ruimte voor ontspanning of een grapje
De leraar is vriendelijk
Ik voel mij veilig bij deze leraar in de les
De leraar behandelt iedereen gelijk
Afspraken
De leraar zet op het bord wat in de les gaat gebeuren
Ik weet in de les precies wat van mij wordt verwacht
Wij hebben inspraak in de invulling van de les
De regels en afspraken bij deze leraar les zijn duidelijk voor mij
De les is leuk en uitdagend
De leraar houdt zich consequent aan de afspraken in de les
Kennis
De leraar weet wat mijn hobby’s zijn
De leraar weet wat ik nodig heb om goed te kunnen leren
Ik kan de lesstof aan, het is goed te doen
De leraar weet wat de klas nodig heeft om goed te kunnen werken
Inzicht
De leraar is streng genoeg
De leraar blijft aardig, ook als ik het niet goed heb gedaan
De leraar betrekt ons bij de les en vraagt ook naar onze mening
Ik voel mij serieus genomen door de leraar
Samen
De leraar werkt samen met ons aan de opdrachten in de les
In de les mag ik regelmatig samenwerken met klasgenoten
De leraar houdt zich aan de schoolafspraken (telefoons, oordopjes,
uitstuur, enz.)

--

-

+/-

+

++

-------

-

+/+/+/+/+/+/-

+
+
+
+
+
+

++
++
++
++
++
++

-------

-

+/+/+/+/+/+/-

+
+
+
+
+
+

++
++
++
++
++
++

-----

-

+/+/+/+/-

+
+
+
+

++
++
++
++

-----

-

+/+/+/+/-

+
+
+
+

++
++
++
++

----

-

+/+/+/-

+
+
+

++
++
++

Wat vind je dat ik goed doe in de les (en dus moet blijven doen?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat vind je dat ik anders zou kunnen doen in de toekomst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als je verder nog iets kwijt wilt, kan dat op de achterkant. Heel erg bedankt voor het invullen!
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