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Mindset & Hersenen les 1 

 

Opdracht 1:  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

  



Kladblaadje  



Mindset & Hersenen les 1 - Ff nadenken: 

 

Doelen – weet je nu het volgende: 

1. Hoe hersenen eruit zien? 
2. Wat je met je hersenen kunt doen? 
3. Hoe je goed zorgt voor je hersenen? 
4. Hoe je een mindmap kunt maken? 

 

Bedenk nu vijf vragen met antwoord over deze les voor 
de kruiswoordpuzzel. 

 

1. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

2. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

3. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

4. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

5. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 



Zet bij de volgende vragen een kruisje op de lijn: 

 

1. Hoe leerzaam vond je deze les? 

 

Helemaal niet leerzaam            Heel erg leerzaam 

 
2. Ga je wat je hebt geleerd ook gebruiken? 

 

Helemaal niet                    zeker weten 

 

3. Heb je zin in een volgende les over dit onderwerp? 

 

Helemaal niet              Ja, heel erg 

 

4. Ga je aan anderen vertellen wat je hebt geleerd? 

 

Nee, echt niet               Ja, zeker weten! 

 

Wat is je het meest bijgebleven van deze les? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Wat zou jij anders hebben gedaan? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

  



Mindset & Hersenen les 2 

Kladblaadje  



Mindset & Hersenen les 2 - Ff nadenken 

 

Doelen – weet je nu het volgende: 

1. Hoe hersenen groeien? 
2. Hoe jijzelf je hersengroei kunt verbeteren? 
3. Hoe je kunt omgaan met teleurstelling en uitdaging? 
4. Wat een vaste en groeiende mindset is? 

 

Bedenk nu vijf vragen met antwoord over deze les voor 
de kruiswoordpuzzel. 

 

1. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

2. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

3. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

4. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

5. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 



Zet bij de volgende vragen een kruisje op de lijn: 

 

1. Hoe leerzaam vond je deze les? 

 

Helemaal niet leerzaam            Heel erg leerzaam 

 
2. Ga je wat je hebt geleerd ook gebruiken? 

 

Helemaal niet                    zeker weten 

 

3. Heb je zin in een volgende les over dit onderwerp? 

 

Helemaal niet              Ja, heel erg 

 

4. Ga je aan anderen vertellen wat je hebt geleerd? 

 

Nee, echt niet               Ja, zeker weten! 

 

Wat is je het meest bijgebleven van deze les? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Wat zou jij anders hebben gedaan? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

  



Mindset & Hersenen les 3 

Kladblaadje  



Mindset & Hersenen les 3 – Ff nadenken 

 

Doelen – weet je nu het volgende: 

1. Hoe je negatieve gedachten kunt veranderen? 
2. Hoe je je gedachten kunt sturen? 
3. Wat er gebeurt als hersenen groeien? 
4. Wat jij kunt doen om je hersens te laten groeien? 

 

Bedenk nu vijf vragen met antwoord over deze les voor 
de kruiswoordpuzzel. 

 

1. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

2. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

3. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

4. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

5. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 



Zet bij de volgende vragen een kruisje op de lijn: 

 

1. Hoe leerzaam vond je deze les? 

 

Helemaal niet leerzaam            Heel erg leerzaam 

 
2. Ga je wat je hebt geleerd ook gebruiken? 

 

Helemaal niet                    zeker weten 

 

3. Heb je zin in een volgende les over dit onderwerp? 

 

Helemaal niet              Ja, heel erg 

 

4. Ga je aan anderen vertellen wat je hebt geleerd? 

 

Nee, echt niet               Ja, zeker weten! 

 

Wat is je het meest bijgebleven van deze les? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Wat zou jij anders hebben gedaan? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

  



Mindset & Hersenen les 4 

Kladblaadje 

  



Mindset & Hersenen les 4 – Ff nadenken 

 

Doelen – weet je nu het volgende: 

1. Welke soorten geheugen je hebt? 
2. Hoe je informatie in je geheugen kunt opslaan? 
3. Wat zijn tips voor een goed geheugen? 
4. Hoe kan je het beste leren? 

 

Bedenk nu vijf vragen met antwoord over deze les voor 
de kruiswoordpuzzel. 

 

1. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

2. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

3. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

4. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 

 

5. Vraag: 

Antwoord: 

Aantal letters: 



Zet bij de volgende vragen een kruisje op de lijn: 

 

1. Hoe leerzaam vond je deze les? 

 

Helemaal niet leerzaam            Heel erg leerzaam 

 
2. Ga je wat je hebt geleerd ook gebruiken? 

 

Helemaal niet                    zeker weten 

 

3. Heb je zin in een volgende les over dit onderwerp? 

 

Helemaal niet              Ja, heel erg 

 

4. Ga je aan anderen vertellen wat je hebt geleerd? 

 

Nee, echt niet               Ja, zeker weten! 

 

Wat is je het meest bijgebleven van deze les? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Wat zou jij anders hebben gedaan? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 


