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Welke samenwerkheld ben jij?

Handig om
uit te printen!

Welke rol past het best bij jou? Doe de test!

1

De juf zegt dat jullie in groepjes gaan samenwerken aan een opdracht voor aardrijkskunde.
De hele klas barst los met vragen. Wat is het eerste wat je denkt?

A Yes, dit gaat ons lukken!
B Hoeveel tijd krijgen we voor deze opdracht?
C Wie zit er in mijn groepje?
D Ik schrijf vast op wat we moeten doen.
E Welke spullen hebben we nodig?
F Wat een lawaai, kan iedereen even rustig doen.

2

Je werkt samen met je groepje aan een werkstuk over zeilboten. De vader van een
klasgenoot zegt dat jullie wel een keer mee mogen op zijn zeilboot. Wat doe je?

A Ik zorg dat iedereen zin heeft om mee te gaan.
B Ik vraag hoelang de zeiltocht zal duren.
C Ik zorg dat iedereen weet wat hij op de boot moet doen.
D Ik neem een pen en een kladblok mee, zodat ik aantekeningen kan maken.
E Ik vraag wat iedereen mee moet nemen.
F Ik zorg dat iedereen op de boot goed naar elkaar luistert.

3

Twee kinderen uit je groepje hebben ruzie met elkaar. Wat zeg je?

A Laten we de sfeer leuk houden.
B Hier hebben we echt geen tijd voor.
C Ga eens verder met je taak.
D Jongens, alsjeblieft. Ik probeer ons antwoord op te schrijven.
E Pas op! Straks gaan onze materialen stuk.
F Ssst!

4

Jij en je groepje moeten voor taal een poster maken. Wat doe je?

A Ik zorg dat iedereen zin heeft om aan de slag te gaan.
B Ik vraag wanneer de poster af moet zijn.
C Ik zorg dat we de taken eerlijk verdelen.
D Ik schrijf op welke tekst we op de poster willen.
E Ik pak stiften, papier en lijm.
F Ik zorg dat iedereen rustig aan de slag gaat.
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5

Je werkt met je groepje aan een opdracht voor geschiedenis. Eén meisje heeft nog helemaal
niks gezegd. Wat doe je?

A Ik zeg dat haar mening ook belangrijk is.
B Niks, als we maar op tijd klaar zijn.
C Ik vraag of ze alles begrijpt en kijk of ze haar taak doet.
D Ik vraag of ze het eens is met onze antwoorden.
E Niks, als ze de spullen maar niet kwijtmaakt.
F Niks, ik vind het fijn dat ze zo rustig is.

6

De juf zegt dat je mag samenwerken met je beste vriend of vriendin. Wat is het eerste wat
je denkt?

A Yes, dan hebben we sowieso lol.
B Gelukkig, dan krijgen we de opdracht tenminste op tijd af.
C Leuk, dan kunnen we de taken goed verdelen.
D Mooi, wij zijn het altijd met elkaar eens.
E Yes, ik pak de spullen die we nodig hebben.
F Fijn, dan kunnen we lekker rustig werken.

7

Een jongen uit je groepje doet de hele tijd heel bazig. Wat doe je?

A Ik zeg dat hij goed meedoet, maar dat de rest ook mee mag denken.
B Ik zeg dat dit bazige gedoe te veel tijd kost.
C Ik zeg dat het niet zijn taak is om alles te bepalen.
D Ik vraag of iedereen het eens is met zijn ideeën.
E Ik ga lijm halen, even weg van de groep.
F Ik zeg dat hij rustig moet doen.

klaar!
Meeste keer A als antwoord?

Meeste keer D als antwoord?

Jij bent een echte aanmoediger. Hoera!

Jij bent een echte schrijver. Klim in je pen!

Meeste keer B als antwoord?

Meeste keer E als antwoord?

Jij bent een echte tijdbewaker.
Tijd om te beginnen!

Jij bent een echte materiaalbaas.
Pak je gereedschap!

Meeste keer C als antwoord?

Meeste keer F als antwoord?

Jij bent een echte taakkapitein. Taak ahoy!

Meeste keer F als antwoord? Jij bent
een echte stiltekapitein. Hijs de stilte!

