
KWARTIER 
VAN

TIJD 15 min. per dag tijdens dagstart
KOSTEN School draagt kosten
TECHNIEK Hardcopy klassikale kalender 
 (+ klapper/werkboek leerlingen)

SCHOOL

Wat is het?
Een scheurkalender met 

geluks momentjes helemaal 
speciaal voor jou. Als leerkracht 
ga je elke dag  aan de slag met 
een oefening, vraag of wijsheid 

rondom één van de thema’s 
rondom werk geluk in de vorm 
van mini-games. Ondertussen 
gaat jouw klas met hetzelfde 

onderwerp aan de slag. Zo  
creëer je gegarandeerd een 
positieve start van de dag!

Hoe zet je het in?
Zet het ‘kwartier van werk-
plezier’ in als dagstart of  

als pauze moment.  
De mini-game van de dag 

scheur je van de kalender af. 
Doe de oefening en verzamel 
alle mini-games in de vorm  

van een slinger, een collage of 
in een map ter inspiratie  

en reminder.

Voor wie is het?
De leerkracht en de klas werken 

aan hun eigen werkplezier.  
De leerkracht gebruikt de  

mini-game van de dag voor 
zichzelf én de klas. Het ervaren 
van werkgeluk vraagt oefening 
en bewustwording. Leerkracht 
en leerling worden bewuster 
van hun eigen geluksgevoel  

en passen de positieve  
mindset toe.

Wij zijn Simone en Mathanje van Happy@School. Een concept dat erop gericht is om 

werkplezier in het onderwijs te vergroten! Om jou (samen met de klas en collega’s) weer 

terug te brengen naar de kern. Wie ben je, wat kan je en wat wil je? Waar doe je het voor? 

Daarvoor hebben wij een drietal concepten uitgewerkt om te gebruiken in jouw school. 

Wil jij ons helpen de juiste te kiezen?

Trakteer jezelf dagelijks met het vergroten 
van je eigen geluksgevoel. Speel elke dag  
het ‘kwartier van werkplezier’ voor jezelf én 
samen met de klas. Aan de hand van mini- 
games zoals mindset oefeningen, spelletjes, 
een opdracht of inspiratie breng je dagelijks 
een beetje meer plezier in je werk, in de klas 
en in de hele school.

werkplezier
CONCEPT 1


