
De leerlingen van 3A hebben een projectweek: 

Natuur. In de groep zitten: Joey, Mila, Anthony, 

Toby, Louna en Ivar.  Ze zitten al drie jaar bij elkaar 

in de klas. De groep heeft samen gekozen voor 

recyclen en dat laten zien door een bos te bouwen 

met gerecyclede materialen. Lees hier onder een 

gesprek tussen de groepsleden. 

 

Joey: “Jongens wie heeft de aantekeningen van 
vorige keer.” 

Louna bladert haastig door de aantekeningen.

Louna: “Jep, hier we hebben de checklist voor deze 
les!”

Mila: “Jij moet het wel op orde hebben he baas.. 
hahaha”

Joey: “Wie moet wat doen vandaag Louna?”

Louna: “Ivar, heb jij het actieplan voor het ophalen 
van spullen af?”

Ivar: “Ja! Anthony en ik hebben gister nog even iets 
in mekaar gezet. Kijk de flyer voor de buurt en dit is 
de actie poster voor de school.”

Anthony laat enthousiast wat mooie tekeningen 

zien.

Mila klets met Toby.

Joey: “Toby en Mila let nog even op… Heb jij de 
planning,  Toby?”

Toby: “Ja. Ik heb ook een checklist gemaakt.” 

Toby deelt 6 nette lijstjes uit aan zijn groeps-

genoten.

Mila: “Lekker gedaan hoor computernerdje van ma.”

Mila geeft Toby een por.

Anthony: “Mila hou nou toch even je snavel! Wow 
goed gedaan Toob, je bent druk bezig geweest”

Toby: “Ach…”

Louna: “Nou Mila, zijn we klaar hier?” 

Mila: “Uuuuh, nou we…”

Anthony: “Doe effe rustig Mila… we zijn bijna klaar.”

Joey: “Ik denk dat we met de planning van Toby 
en de checklist toch verder kunnen. Aan de slag 
allemaal!”

BIJLAGE 2.2.1  
Verhaal van werkgroep RecycleBos



BIJLAGE 2.2.2  
Rollen herkennen

Vul in welke rol jij denkt dat je groepsgenoten

hadden afgesproken. 

Kies uit: 

de leider

de creatieveling

de uitvoerders

de planner

de tijdsbewaker

Welke houdingen zie je ontstaan? 

Kies uit: 

natuurlijk leider

verlegen

volgzaam

sociale groepsbewaker

dwarsligger

grappenmaker

volger

Afgesproken rol Natuurlijke 
houding

Ilana

Toby

Mila

Joey

Ivar

Anthony


