
WAARDEREND LEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het is niet altijd makkelijk om in je eentje de dynamiek in een groep ten positieve te 
keren. Je kunt als mentor de invloed die je hebt op het groepsproces in jouw men
torklas vergroten door op te trekken met collega’s. Dit kun je als volgt aanpakken:

Samen sta je sterk
Z o  b e t r e k  j e  c o l l e g a’s  b i j  h e t  g r o e p s p r o c e s  i n  j o u w  m e n to r k l a s

1. Vraag een aantal collega’s die ook aan jouw 
mentorklas lesgeven, of ze samen met jou 
willen werken aan een positief groepsklimaat.

5. Spreek af om regelmatig contact te hebben 
over wat ieder van jullie uitgeprobeerd heeft 
en wat het effect daarvan was. Je kunt hier een 
nieuw moment voor prikken of elkaar af en toe 
in de wandelgangen aanspreken.

2. Deel wat jij waardeert aan jouw klas en wat je 
zorgen zijn. Vertel ook dat je wilt bouwen aan 
een constructiever klimaat en geef aan welke 
gedachten je daar al bij hebt. Geef anderen de 
kans om aan te vullen.

3. Ga vervolgens met elkaar op zoek naar 
dingen die voor ieder van jullie al goed 
hebben gewerkt, zowel in het doorbreken van 
negatieve aspecten als voor het versterken van 
de positieve aspecten van de groepsdynamiek.

4. Maak concrete afspraken over wie de 
komende tijd wat gaat doen. Houd het luchtig. 
Leg de nadruk op de energie en voldoening 
die het jullie kan geven. Het is niet alleen 
effectief en prettig voor jullie klas, maar het 
is ook leuk om hierin samen op te trekken en 
vaardiger te worden in zowel het observeren 
als beïnvloeden van groepsprocessen.


