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Lesdoelen:
Na deze opdrachten:
-  Weten de leerlingen hoe ze  

moeten samenwerken;
-  Hebben de leerlingen oog voor 

verschillen; 
-  Hebben de leerlingen groeps-

afspraken gemaakt hoe ze met 
elkaar om willen gaan.

Wie zijn wij? Wij zijn #welovesociety
Wij staan voor een samenleving waarin we open 
staan voor elkaar en elkaar waarderen op basis 
van gelijkwaardigheid. 

Wij helpen organisaties met het creëren van een 
klimaat van sociale veiligheid en welbevinden. 
#welovesociety is ervan overtuigd dat positief 
gedrag kan worden gestimuleerd door individu-
ele bewustwording. Dit doen wij door het geven 
van trainingen, workshops, voorlichtingen en 
het begeleiden van (verander) trajecten. Hierbij 
staan bewustwording, confrontatie en het be-
spreekbaar maken van taboes centraal.
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Begin de eerste 5 minuten van de (mentor)les met het tip 
en top bord. Op het tip bord komen alle tips te staan die 
de leerlingen kunnen bedenken. Dit kan gaan over het 
huiswerk, bijvoorbeeld een handige website die je hebt 
gevonden om woordjes te oefenen, maar het kan ook 
gaan over de eerder opgestelde regels. Wat kan beter of 
wat is een tip waar iedereen wat aan kan hebben? Kies 
er elke week klassikaal een uit, of laat iedereen één keer 
aan bod komen. Behandel de tips voor de tops. Op de 
tops komen alle complimenten, wat ging super goed 
deze week als klas of wat was ontzettend leuk.

Doel:   Wat ging er goed deze week  
en wat kan er beter

Tijdsduur:  5 minuten
Materiaal:      2 vellen en 2 stiften
Werkvorm: Klassikaal 
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TIPS TOPS
Op www.welovesociety.nl staan echt 
handige lesmaterialen waar je iets 
aan hebt! 

De afspraken over whatsapp 
buiten schooltijd worden goed 
nageleefd.

We moeten voortaan sneller 
omkleden zodat we eerder aan  
de gymles kunnen beginnen. 

Tijdens Frans was de werk-
sfeer echt top.
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