Mindset Kwartet Tips
Het is heel tof met kinderen (t/m 99 jr) het Mindset Kwartet te spelen en tegelijkertijd te werken
aan hun groeimindset. Hieronder vind je een aantal leuke en effectieve manieren om het
kwartet in te zetten. Let’s grow!

Speel het spel en:
➢

… vraag daarna wat de ander allemaal is opgevallen aan de uitspraken: mooie opening voor
een gesprek over helpende / niet helpende gedachten

➢

… wanneer je een kwartet hebt moet je een voorbeeld geven van wanneer je een van de
gedachten hebt gehad

➢

… laat ieder kind na het spelen een kaart uitkiezen die hem opviel en laat ze daarover een
stukje schrijven (mag fictief verhaaltje zijn), tekenen, een liedje maken, een rap schrijven,
uitbeelden, etc.

➢

…stel regelmatig de vraag in welke gedachte het kind zich het beste kan verplaatsen

Andere gebruiksideeën:
➢

Leg het in de (taal)kieskast als extra opdracht

➢

Zet het kwartet in bij het werken aan individuele doelen: Welke gedachten heb je ten aanzien
van je doel? Welke zijn helpend en welke niet? Welke gedachten kun je inzetten wanneer het
lastig wordt?

➢

Zet het in voor ontwikkeling van levenshouding in de plusklas

➢

Vraag naar aanleiding van een verhaal welke gedachte er het beste past bij de hoofdpersoon,
en wat er zou zijn gebeurd als hij of zij (een van) de andere gedachten had gehad

➢

Gebruik een deelkwartet van het spel als ingang voor een gesprek over mindset. Iedere
uitspraak van het kwartet ophangen in een hoek, en kinderen naar die hoek laten lopen die bij
ze past. Of laat kinderen met elkaar in debat gaan over enkele stellingen uit het kwartet.

➢

Maak van de vier per kwartet uitspraken een Kahoot kwis. Hiermee zijn ook weer vele
mogelijkheden. Je kunt ermee inventariseren hoe je leerlingen regelmatig denken. Maar ook
situaties/verhaaltjes bedenken en ze middels de kwis laten reageren over wat een handige
gedachte is voor de hoofdpersoon van die situatie.
Heb jij nog andere ideeën of tips? Wij horen het graag! Laat het weten op Facebook,
Instagram of Twitter, of mail ze naar mail@platformmindset.nl !

