
 

Leefstijl op Johan de Witt Scholengroep, locatie Hooftskade 

Op onze afdeling Nieuwkomers hadden wij sterk behoefte  aan een 

zinvolle besteding van het mentoruur, met daarbij aandacht voor 

sociaal-emotionele vaardigheden.   

Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de implementatie van de 

methode Leefstijl van uitgeverij Edu’Actief. Gedurende het schooljaar 

2011-2012 is een behoorlijk aantal docenten middels training vanuit 

de uitgeverij gecertificeerd om met deze methode aan de slag te 

gaan. 

We hebben eerst in verschillende groepen pilots gedraaid en  toen 

besloten om de materialen van het VSO te gebruiken, daar deze het 

minst talig zijn.  

 

Leerlingen die net binnen zijn (instroomgroepen) werken nog niet met de werkboeken, maar 

maken al wel kennis met de zogenaamde “Energizers” (activerende werkvormen die naast 

Leefstijl worden gebruikt). De beginners in leerjaar 1 werken met VSO 1 en de gevorderden in 

leerjaar 2 werken met VSO 2 en 3.  

 

Vanaf september 2012 is de methode schoolbreed ingezet en tot nu toe zijn de reacties zeer 

positief! De werkgroep Leefstijl zorgt ervoor dat de leerstofplanning wordt aangehouden, dat er 

voldoende aanvullend lesmateriaal beschikbaar is, etc.  

 

Zelf was ik onlangs op lesbezoek tijdens een Leefstijl-uur, en het is echt geweldig om een groep 

samen met de mentor zo inspirerend bezig te zien! 

Hieronder een korte lesomschrijving:  

 

- Introductie van het woord “Vriendschap” (woordspin op het bord) 

- You Tube liedje “Vrienden voor het leven” plus liedtekst, hieruit ontstaat een kort 

klassengesprek over vriendschap 

- Energizer “Beste maatjes”, waarbij leerlingen in twee cirkels om elkaar heen lopen en 

als de muziek stopt (het liedje van You Tube) zo snel mogelijk hun maatje moeten 

zoeken. Aangezien de groep oneven was deed 

ik zelf mee, geweldig!!! 

- Opdracht: Samen met je beste maatje uit het 

spel een poster, rap of toneelstukje over het 

thema maken 

- Afsluiting: presentatie van het groepswerk 
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Voor meer informatie over de gebruikerservaringen van Leefstijl op onze school kunt u altijd een 

mailtje sturen naar onze werkgroepvoorzitter: e.huegen@johandewittscholengroep.nl 

 

Mariska Martienus, 

Coördinator leerjaar 1 

Johan de Witt Scholengroep 

Locatie Hooftskade 

www.johandewittscholengroep.nl 
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