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      Schrijfoefening: tijdlijn
Maak een tijdlijn van je leven tot nu toe. 

• Stel dat je één ding aan je opvoeding kan veranderen. Wat zou dat dan zijn?
• Wat zou je anders doen als je opnieuw een tiener zou kunnen zijn?
• Wanneer was of ben je het gelukkigst?
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      Schrijfoefening: ken jezelf 
Schrijven is een fijne manier om jezelf beter te leren kennen. Lees de vragen die 
hieronder staan en schrijf de antwoorden meteen op zonder er lang over na te denken.
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• Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen?
• Wat maakt deze gebeurtenissen belangrijk voor je?
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     Tekenopdracht: dagritme

Anderen spelen een rol in jouw leven, dagelijkse routine, werk, etc. Net zoals jij een rol
speelt in dat van hen. Breng de verschillende rollen en interacties in kaart. Je kunt dit 
doen door de mensen uit de verschillende delen van je leven in overlappende cirkels
om jezelf heen te tekenen. Denk hierbij aan familie, collega’s, vrijwilligers, buren, leer-
krachten, mensen in sportclubs, winkels, etc. 
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      Tekenopdracht: rollenspel4

• Leg je dagelijkse dagritme vast in woorden, tekeningen of een collage.
• Ga op zoek naar je gewenste ritme en leg dit vast in woorden, tekeningen of een 

collage.
• Waar zitten de verschillen?

 Zoek drie manieren om je dagelijkse ritme aan te passen richting je gewenste 
ritme. Leg deze manieren vast in woorden, tekeningen of een collage.

....leg het vast in 
woorden , tekening of 
een collage ..
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     Natuuropdracht5

• Blader door een willekeurig boek over de natuur en noteer de eerste twee zinnen 
die je aanspreken. 

• Ga na wat in deze zinnen je aanspreekt.

Binnen:

• Check bij jezelf hoe je je voelt.
• Ga naar buiten en neem even de tijd om de natuur rondom je heen in je op te 

nemen.
 Kijk eens aandachtig naar een grote boom. Zie je dat er verschillende soorten 

mos opgroeien? Groeit dat alleen aan de schaduwzijde? Hoeveel verschillende 
kleuren groen zie je?

 Beschrijf of teken wat je ziet.
• Hoe voel je je nu?

Buiten:
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      Oefening: positiviteit
In de media wordt er momenteel veel bericht over negatieve ontwikkelingen. Veel 
minder aandacht is er voor positieve zaken. Toch gaat er gelukkig ook nog veel goed 
in de wereld. 

Kijk in de krant van vandaag of je goed nieuws kan vinden.
• Maak hiervan een top drie.
• Wat vind jij het belangrijkst? 
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Concentreer je vandaag ook in je eigen leven alleen op positieve dingen.
• Beschrijf o/o teken er vijf.
• Welke invloed heeft dit op stemming?
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