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1. Agtergrond en inligting 

Leerders kan slegs ’n suksesvolle skoolloopbaan en naskoolse loopbaan beleef indien 
hulle 'n sekere stel sosiale en emosionele vaardighede aanleer. Sosiale en emosionele 
vaardighede kan beskryf word as die vermoë om gedagtes, emosies en gedrag van 
'n mens te reguleer, en dit kan kenmerke insluit soos deursettingsvermoë, selfvertroue, 
aspirasie en groei-ingesteldheid. Studies het bevestig dat die moontlikheid bestaan 
dat sulke vaardighede en eienskappe via leerprogramme ontwikkel kan word. Die 
skoolstelsel is ontwerp om leerders te ondersteun om sulke vaardighede te ontwikkel, 
maar die leerplan sluit nie eksplisiete inhoud oor sosio-emosionele aspekte in nie. 

 

Die huidige program poog om leerders toe te rus met die vaardighede wat nodig is 
om 'n groei-ingesteldheid te ontwikkel. ’n Groei-ingesteldheid kan beskryf word as 'n 
oortuiging dat 'n mens se intelligensie met aansienlike inspanning kan groei. Regoor 
die wêreld, in lande soos Indonesië, Macedonië en Peru, is 'n verskeidenheid 
ingrypings suksesvol geïmplementeer om leerders te help om ‘n groei-ingesteldheid 
te ontwikkel. Die resultate van genoemde intervensies het gesamentlik bevind dat ‘n 
groei-ingesteldheid wel aangeleer kan word, en dat 'n verbeterde groei-
ingesteldheid gekoppel kan word aan verbeterde akademiese uitkomste, veral 
Wiskunde en Taal. 

 

In 2017 en 2018 het die Departement van die Premier, die Wêreldbank, en UC Davis 
'n groei-ingesteldheid ingryping geloods om te toets of soortgelyke positiewe resultate 
vir Wes-Kaapse leerders gevind kon word. Die loodsprogram het ongeveer 1 100 
leerders van ag hoërskole (graad ag en nege) en twaalf laerskole (graad drie en vier) 
betrek. Die loodsprogram is in die naskoolse ruimte geïmplementeer met behulp van 
'n reeks video's, gevolg deur reflektiewe aktiwiteite. Die resultate van die 
loodsprogram was positief. Dit het getoon dat indien leerders alle groei-ingesteldheid 
sessies bygewoon het, hulle punte verbeter het. 

 

Die huidige program is gebaseer op die loodsprogram om te verseker dat soortgelyke 
uitkomste vir leerders in die res van die provinsie bereik kan word. Hierdie 
inligtingspakket bevat 'n beskrywing van die instruksies wat jy moet volg om hierdie 
program suksesvol te implementeer. Die inhoud van hierdie pakket sluit in: 

  Doelwit van die groei-ingesteldheid ingryping;1 

                                                           
1 Alle ikone word verkry van www.flaticon.com 
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   Verstaan groei-ingesteldheid; 

   Oorsig van die ingryping; 

   Protokol vir leerlinge in die intermediêre fase, insluitend bylaes, en; 
 
   Protokol vir seniorfase leerders, insluitend bylaes. 

 

2. Doelwit van die groei-ingesteldheid ingryping  

 

 

3. Verstaan ‘n groei-ingesteldheid 

Almal het hul eie persepsie oor hoeveel hulle dink hul intelligensie kan verander. Sommige 
mense dink dat hulle gebore word met 'n sekere mate van intelligensie en dat hulle dieselfde 
hoeveelheid regdeur hul lewens sal hê. Ander glo egter dat hul intelligensie deur middel van 
oefening ontwikkel kan word – hoe meer ons die brein oplei, hoe sterker word ons brein. 
Wetenskaplike bewyse toon dat laasgenoemde persepsie korrek is – intelligensie kan ontwikkel 
word, maar ons moet daaraan werk. 

Die doelwit van hierdie ingryping is om leerders te help om hierdie waarheid te verstaan: dat 
hul intelligensie deur inspanning ontwikkel kan word. Hierdie ingryping kombineer die kyk van 
videos, groepbesprekings en aktiwiteite om leerders te leer dat hulle intelligensie kan ontwikkel 
– dit staan bekend as ‘n groei-ingesteldheid.  

Waarom gaan sommige leerders voort as hulle misluk, terwyl ander opgee? Die belangrikste 
verskil lê in hul onderliggende oortuigings van hul eie leer en intelligensie. Diegene met 'n groei-
ingesteldheid verstaan dat hulle slimmer word deur groter inspanning, daarom sal hulle ekstra tyd 
en moeite doen wat dan te lei tot beter prestasies. Diegene met 'n vaste-ingesteldheid glo dat 
hul intelligensie nie verander kan word nie, en dat dit dus 'n vermorsing van tyd is om moeite te 
doen om hulself te probeer ontwikkel. 

Met ander woorde, leerders met 'n groei-ingesteldheid is meer geneig om aan te hou met hul 
skoolopleiding, omdat hulle glo dat hulle hul vermoëns kan verbeter, selfs al misluk hulle! 

Vorige navorsing het bevind dat ‘n groei-ingesteldheid onderrig kan word. Dit het die potensiaal 
om leerders se ingesteldheid tot hul leerwerk te verbeter, wat ook hul inspanning en 
deursettingsvermoë sal beïnvloed. Figuur 1 demonstreer die potensiële uitkomste vir die onderrig 
van ‘n groei-ingesteldheid.   
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Bykomend tot die onderrig van ‘n groei-ingesteldheid met behulp 
van hierdie program, is daar effektiewe strategieë wat gebruik kan 
word om 'n groei-ingesteldheid in die klaskamer te koester.  Hierdie 
strategieë word in die volgende afdeling bespreek. 

 

Figuur 1. Groei-ingesteldheid Teorie van Verandering  

Onderig leerders
oor die groei 
ingesteldheid

Verbeter leerder 
ingesteldheid 
teenoor leer

Bevorder
 pogings 

en
 deursettingsvermoë

Verbeter 
akademiese 
uitkomste

Figuur 1. Groei-ingesteldheid Teorie van Verandering

AA A
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Strategieë om groei-ingesteldheid by leerders te koester 

 

 

 

Lof proses, nie vermoë nie.  Wanneer jy studente prys, fokus op die proses, poging, vordering en 
strategieë wat leerders gebruik wanneer hulle uitdagings in die gesig staar en nie op die 
aangebore vermoë van leerders nie. (Moet byvoorbeeld nie fokus op die aangebore vermoë 
van die leerders en dan sê dat hulle so goed gevaar het omdat hulle so slim is nie.  Wat sal hulle 
dan dink wanneer hulle nie goed vaar nie?) 

• “Hoe meer jy oefen, hoe meer groei jou brein!” 

• “Ek sien jy vaar beter met hierdie probleem. Dit beteken dat jou brein groei!” 

Skep ‘n klaskameromgewing wat verdraagsaam teenoor foute is. Indien foute as normaal 
beskou word, sal leerders nie bang wees om te vra nie.  

• “Aan die einde van hierdie les sal ek ‘n leerder vra om te praat oor die foute wat hy/sy 
tydens die studie gemaak het, want hierdie foute sal ons help om te leer!” 

• “Foute is normaal. Dit is belangrik dat jy leer uit jou foute.” 

• “Indien dit nog steeds nie werk nie, kan jy miskien jou vriende of vir my vra.” 

Stel uitdagings. Maak seker dat jou leerders uitdagings in die klaskamer het en dat alle leerders 
toegang tot uitdagende materiaal het. Laat hulle verstaan dat moeilike take ‘n geleentheid is 
om die brein te ontwikkel en nuwe dinge te leer.  

• “Foute is normaal. Dit is normaal om te sukkel. Moenie opgee nie en hou aan met probeer, 
want dit sal jou slimmer maak." 

• “Uitdagings is goed, want dit leer jou brein om te groei en verder te ontwikkel.” 

Stel hoë verwagtinge en verseker hulle dat hulle die verwagtinge kan bereik. Sê duidelik dat jy 
baie van jou leerders verwag en dat jy glo dat hulle hierdie verwagtinge kan bereik indien hulle 
hard werk – dit is belangrik dat jy hoë verwagtinge het van AL die leerders en nie net die 
toppresteerders nie.  

“Ek sal uitdagings en kritiek gee gebaseer op my hoë verwagtinge en ek weet julle kan suksesvol 
wees.” 
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4. Oorsig van die groei-ingesteldheid program 

 

 

a. Kohort onderskeidings 

Die groei-ingesteldheid program word aangebied vir leerders in die intermediêre fase 
(graad 4-6) en senior fase (graad 7-9). Elk van hierdie fases ontvang 'n ander reeks 
aktiwiteite. Hieronder is 'n uiteensetting van die aard van aktiwiteite per fase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die program word in die volgende drie fases verdeel.   

Fase 1: Ingryping

Fase 2: Verfrisser 

Fase 3: Versterking

Onderrig leerders 
rakende groei-
ingesteldheid 
konsepte 

Verdere versterking 
van die groei- 
ingesteldheid 
konsepte 
  

Herinner leerders aan 
die konsepte wat in 
Fase 1 geleer is 
  

Intermediêre fase 

• Portuur- en 
klasbesprekings 

• Vertel stories 
• Teken 

Senior fase 

• Reflektiewe 
skryfwerk 

• Portuurbesprekings 
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b. Algehele raamwerk van aktiwiteite 

Elke fase sal uit die volgende elemente bestaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerders 
voltooi 
reflektiewe 
aktiwiteite 
 

Leerders kyk na ‘n reeks 
geanimeerde videos 
 

Daar is bewys dat tabletrekenaars en rekenaars die mees effektiewe 
metode vir die ingryping is, aangesien dit onafhanklike leer bevorder.  
Nie alle skole het egter die hulpbronne beskikbaar nie – indien geen 
tabletrekenaars of rekenaars beskikbaar is nie, kan leerders na die 
video’s op ‘n projektor kyk. Dit sal egter meer intensiewe monitering 
vereis.  
 
 
 
 

 

1 klas van nie 
meer as 40 
leerders nie  

Intermediêre fase: 1 
fasiliteerder vir 10 
leerders 
Senior fase: 1 fasiliteerder 
vir 40 leerders 
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Alle leerders in ’n 
klas het gelyktydig 
individuele toegang 
tot ’n rekenaar 
met oorfone/
skootrekenaar of 
tablette.

Leerders word 
verdeel in groepe 
en ontvang 
individuele toegang 
tot ’n rekenaar 
met oorfone/
skootrekenaar of 
tablette, alhoewel nie 
gelyktydig nie.

Fasiliteerder lei klas 
deur ’n rekenaar/
skootrekenaar, 
projektorskerm en 
luidsprekers.
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d. Voorbereiding 

Die onderstaande lys kan gebruik word as ‘n gids wanneer daar vir die program 
voorberei word. Elke item moet teenwoordig wees.   
                   

 

 

Groepbesprekings  Leerders sal aangemoedig 
word om saam te werk in 
pare of groepe vir baie van 
die oefeninge.  Die 
fasiliteerders moet hierdie 
proses effektief bestuur. 

Leerders betrek mekaar en 
ontwikkel ‘n gedeelde 
begrip van die inhoud.   

 Wat jy nodig sal hê 

 Vol gelaaide tabletrekenaars of rekenaars met materiaal wat opgelaai is  

 Video’s wat op geheuestokkies gelaai is of via skakels verkry word 

 Aktiwiteitsbronne (Blanko papier vir intermediêr; boeke vir hoërskole; A3-
vraestelpapier vir plakkaatoefeninge) 
 

 Leerder aktiwiteitsjoernaal 

 
Werkende oorfone 

 
Protokol pakke 

 Maak jouself vertroud met die volgende 

 Lees en herlees die gids vooraf om seker te maak dat jy die doelstellings van 
elke aktiwiteit goed verstaan 
 

 Maak jouself vertroud met al die inhoud (protokolle, video’s, aktiwiteite, 
plakkate, ens.). Oefeninge (bv. die kyk van video’s, werk deur aktiwiteite en/of 
besprekingsgidse) mag in hierdie geval help.  

 Verstaan die skool se tydtafel, spesifiek met betrekking tot jou grade.  ‘n 
Uitrolskedule moet met die skool se bestuurspan onderhandel word.  

14 

Stel die skool se beskikbare hulpbronne vas vir die uitrolfase. ‘n Uitrolplan moet 
ontwikkel word wat ook kennis neem van die skool se spesifieke konteks. 

Afdeling 2: Protokol vir 
intermediêre fase leerders

                                                                                                                                  

12 
 

 

c. Bestuur van leerders 

 

 

Aanbeveling Beskrywing Verwagte Uitkomste 

Volg die 
aanbevole 
besigtigingsreeks  

Jy moet seker maak dat elke 
leerder die aanbevole reeks 
volg wanneer hulle na die 
video’s kyk gedurende die 
ingrypingsfase. Elke video 
bou op die boodskap wat in 
die vorige video oorgedra 
word.  

‘n Kumulatiewe leerpoging 
moet plaasvind, waar 
leerders die konsepte 
gebruik wat hulle uit vorige 
video’s geleer het om elke 
video te verstaan.   

Monitor die status 
van die voltooiing 
van aktiwiteite 

Jy moet ‘n joernaal hou van 
die aktiwiteite wat elke 
leerder voltooi het.  

Moet in staat wees om 
effektief die voltooiing van 
aktiwiteite te monitor.   

 

Die ontwikkeling 
van ‘n 
rotasieskema vir 
video’s 

Afhangende van die 
beskikbaarheid van 
hulpbronne (bv. rekenaars of 
tabletrekenaars) behoort jy 
‘n rotasieskema te kan 
ontwikkel om 
doeltreffendheid te verseker. 
Die een groep kan 
byvoorbeeld aktiwiteite op 
die rekenaar voltooi terwyl 
die ander groep op die 
tabletrekenaars werk.   

Indien die skedule gevolg 
word, behoort alle leerders 
op dieselfde tyd met ‘n 
aktiwiteit besig te wees.   

Daar is aanbevelings vir leerderbestuur gebaseer op beste praktyk 
vir leerders om aan die gewenste programuitkomste te voldoen. 
Hierdie afdeling gee 'n uiteensetting van die verskillende maatreëls 
wat gevolg moet word ten opsigte van leerderbestuur. 
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1. Fase oorsig 
1.1. Ingrypingsfase 

Die doelwit van die ingrypingsfase is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om die groei-
ingesteldheid 
konsepte aan 

leerders te onderrig 

Leerders reflekteer 
oor hul houdings 
rakende hul eie 

intelligensie 

Die ingrypingsfase moet oor drie agtereenvolgende weke plaasvind. Die fase 
bestaan uit drie sessies. Elke sessie vind plaas oor een volle les. Elke les bestaan uit 
die volgende: 

• Kyk na videogrepe van twee tot drie minute; en 
• Neem deel aan besprekings en voltooi groepoefening wat met elke 

videogreep ooreenstem. 

‘n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 2a gevind word. 

Wenk vir fasilitering: Besprekings en terugvoering sal 
regdeur die verskillende fases plaasvind rakende die 
leerder se begrip van groei-ingesteldheid.   

Fasiliteerders moet leerders met terugvoering 
voorsien rakende hul begrip van die konsepte, 
aangesien dit sal verseker dat leerders ‘n gedeelde 
begrip van die konsepte het.  Bylae 2b voorsien ‘n 
raamwerk om hierdie gesprekke te lei. 	
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Hieronder is ‘n oorsig van die aktiwiteite. Leerders moet die videoreeks 
dienooreenkomstig volg.  

Video beskrywing Sleutel video- 
boodskappe 

AktiwiteitbBeskrywing Aanbevole tyd 

DAG 1: SESSIE 1 

1. Video 1: ‘n
Geheim
oor die
brein

• Die brein is soos
‘n spier en moet
geoefen word
om te ontwikkel.

• Niemand word
slim of dom
gebore nie.
Almal kan met
inspanning hul
brein ontwikkel.

Groepbespreking: 
Leerders bespreek die 
redes vir Mojo se besluit 
om op te gee en die 
skool te verlaat. 

Klasbespreking: 
Leerders bespreek wat 
dit beteken dat die 
brein soos ‘n spier is en 
dat intelligensie kan 
verbeter. 

Klas Sang: Leerders 
doen ‘n herverwerking 
van die verhaal. 

45 minute 

DAG 2: SESSIE 2 

2. Video 2:
Die
towerkrag
van foute

• Jy word slimmer
deur
voortdurend te
probeer en
weer te
probeer.

• Jy word slimmer
deur nie bang
te wees om
verkeerd te
wees of te
misluk nie.

Groepbespreking: 
Leerders bespreek 
hoe belangrik dit is 
om uit jou foute te 
leer. 

Klasbespreking: 
Onderwysers praat 
oor wanneer hulle 
‘n fout gemaak het 
en hulp van ander 
moes soek. 

Leerders vertel hul 
eie stories.  

20 minute 

Facilitation tip: Throughout the different phases, it 
would be useful for teachers to provide learners with 
feedback on their understanding of Growth Mindset. 
This is necessary to ensure that all learners have a 
similar understanding of the lessons and/or 
messages. 
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Video beskrywing Sleutel video- 
boodskappe 

AktiwiteitbBeskrywing Aanbevole tyd 

3. Video 3: 
Die krag 
van “nog 
nie” 

 
 

• Stel leerders 
bekend aan die 
konsep “nog 
nie” teenoor 
“kan nie”. 

• Om ander 
mense vir hulp 
te vra is deel 
van leer. 

• Daar is nie iets 
soos ‘n dom 
vraag nie, so 
moenie bang 
wees om te vra 
nie.  

 

Klasbespreking: 
Leerders bespreek die 
belangrikheid daarvan 
om vir hulp te vra en 
waarom mense bang is 
om te vra.   
 
Speel die “nog nie” 
speletjie: Verdere 
internalisering van die 
begrip “nog nie” deur 
middel van reflektiewe 
scenario's. 
 
Klas Sang: Klas herhaal 
vorige sang met 
bykomende 
boodskappe vir video 
2 en 3. 
 
 

25 minute 

DAG 3: SESSIE 3 

4. Video 4: 
Die wêreld 
van 
neurone 

 

• Maklike 
aktiwiteite 
stimuleer nie die 
brein nie. Vind 
moeilike en 
uitdagende 
probleme om 
die brein te 
stimuleer en laat 
ontwikkel.  

 

Klasbesperking: 
Leerders bespreek die 
verskillende maniere 
waarop hulle 
verbindings in hul 
breine kan bou.   
 
Leerders bespreek 
maniere waarop hulle 
hulself kan uitdaag in 
die skool.  
 
Klas sang: Leerders 
herhaal die klas sang 
met bykomende 
boodskappe van video 
4.  

20 Minute  

5. Video 5: 
Bietjie vir 
bietjie 

 
 

• Leer om die 
uitdagings 
te geniet. 

• Maklike 
aktiwiteite 
stimuleer nie 

Klasbespreking: 
Leerders bespreek hul 
houdings teenoor 
uitdagings. 
 
Uitdagingskontrak: 

25 minute 
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1.2. Verfrissingsfase 

Die doelwit van die Verfrissingsfase is om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinner leerders 
aan die konsepte 
wat gedurende 
fase 1 geleer is

Internaliseer die 
konsepte verder 

deur 
herhalingsoefenin

ge 

Die Verfrissingsfase vind plaas in een volledige les en moet een maand na die 
ingrypingsfase geïmplementeer word.  Gedurende hierdie les moet leerders: 

• Reflekteer op die vordering wat met die uitdagingskontrak gemaak is; 
• Kyk al die groei-ingesteldheid videos, en  
• Skep ‘n groep plakkaat. 

‘n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 2d gevind word. 
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Video beskrywing Sleutel video- 
boodskappe 

AktiwiteitbBeskrywing Aanbevole tyd 

die brein nie.  
Vind 
moeilike en 
uitdagende 
probleme 
om die brein 
te stimuleer 
en te laat 
groei.  

Leerders gaan ‘n 
‘Uitdagingskontrak’ 
met hul fasiliteerder 
aan (bv. Bylae 2c). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fasiliteringswenke: 1. Wanneer jy stories voor ‘n sessie 
voorberei, moet jy seker maak dat dit met leerders se 
leefwêreld verband hou.  Moedig leerders dus aan 
om hul eie stories voor te berei.   

2. Vra leerders om die vorige sessie op te som voordat 
hulle met ‘n nuwe een begin. Voeg bykomende 
opsommings by soos benodig word, aangesien dit 
leerders sal help om die konsepte verder te 
internaliseer.  

3. As jy oplet dat leerders nie aan die 
groepsgesprekke deelneem nie, moedig hulle aan 
om deel te neem.   
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1.2. Verfrissingsfase 

Die doelwit van die Verfrissingsfase is om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinner leerders 
aan die konsepte 
wat gedurende 
fase 1 geleer is

Internaliseer die 
konsepte verder 

deur 
herhalingsoefenin

ge 

Die Verfrissingsfase vind plaas in een volledige les en moet een maand na die 
ingrypingsfase geïmplementeer word.  Gedurende hierdie les moet leerders: 

• Reflekteer op die vordering wat met die uitdagingskontrak gemaak is; 
• Kyk al die groei-ingesteldheid videos, en  
• Skep ‘n groep plakkaat. 

‘n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 2d gevind word. 
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Hieronder is ‘n oorsig van beskikbare aktiwiteite vir die Verfrissingsfase: 

Aktiwiteit Aktiwiteitsbeskrywing Tyd 
1. Kyk al die groei-

ingestelheid 
video’s 

 

Leerders kyk al die groei-ingesteldheid 
video’s na mekaar. 

 

15 minute  

2. Vordering met die 
uitdagingskontrak 

 

Leerders reflekteer oor hoe hulle 
vorder met die uitdaging waaraan 
hulle gewerk het.  
 
Bylae 2c. Voorsien ‘n gedetailleerde 
oorsig van die uitdagingskontrak 

15 minute  

3. Tekenoefening Leerders teken prente oor hoe om 
uitdagings te oorkom.  

Die res van 
die sessie  
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1.3. Versterkingsfase 

Die doel van die Versterkingsfase is om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder is ‘n oorsig van die aktiwiteite wat met die Versterkingsfase verband hou.  

Aktiwiteit Aktiwiteit beskrywing Tyd 
1. Kyk na al die groei-

ingesteldheid video’s  
 

Leerders kyk na al die groei-
ingesteldheid video’s na mekaar 
 

15 minute  

2. Bespreek groei-
ingesteldheid 
plakkate 

 
 

Leerders ontvang ‘n stel groei-
ingesteldheid plakkate en beskryf die 
betekenis daarvan.  

15 minute 

Herinner leerders 
aan die konsepte 
wat gedurende 

fase 1 en 2 geleer 
is

Internaliseer die 
konsepte verder 

deur 
hersieningsoefenin

ge 

Die Versterkingsfase vind plaas in een volledige les en moet een tot drie maande 
na die Verfrissingsfase geïimplementeer word. Gedurende die les moet die 
leerders: 

• Plakkate bespreek, en 
• Persoonlike groei-ingesteldheid plakkate ontwikkel. 

‘n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 2e gevind word. 
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BYLAE 2a. 
DAG 1: SESSIE 1 

Aanbevole tyd Video & bespreking 1: 45 minute 
Spesiale 

Voorbereiding 
 
 
 

 

1. Maak seker dat jy die vereiste hulpbronne (rekenaars, oorfone, 
projektors) vir jou sessie het.  

2. Berei ‘n storie voor vir aktiwiteit 1B. 
3. Berei elke rekenaar voor deur die Sessie video’s te laai voordat die 

leerders inkom. Dit sal verseker dat die tyd effektief gebruik word.  
 

Sessie 1 Video 1: ‘n Geheim oor die brein 
Sleutelbood

skap 
1. Die brein is soos ‘n spier en moet dikwels geoefen word om te kan ontwikkel.  
2.  Niemand word slim of dom gebore nie. Almal kan met inspanning hul brein 
ontwikkel.  

Aktiwiteit Fasiliteerdersgids 

A 
 

Leerders kyk video 1  

B Groepbesprekings 

Nadat leerders na die eerste video gekyk het, verdeel die onderwyser 
die klas in kleiner groepe.  Die vrae hieronder moet in die groepe 
bespreek word.   

● Waarom wil Mojo die skool verlaat? Voorbeeldantwoorde sluit 
in: 

o Wiskunde is te moeilik vir Mojo en hy wil dit nie meer 
neem nie.  

o Hy dink omdat Wiskunde moeilik is moet hy die skool 
verlaat.  

o Mojo glo dat jy slim gebore word en dat hy nie slim 
gebore is nie.  

● Ken jy iemand wat al soos Mojo gevoel het? Het hulle opgegee 
of aanhou probeer en geleer?  

● Gee voorbeelde van tye wat jy iets probeer en misluk het (leer 
‘n taal/om ‘n brief met die hand te skryf). Die doel hiervan is om 
die boodskap van die video binne ‘n konteks te plaas.  

C Klasbespreking  

Fasiliteerders moet die klas die onderstaande vrae vra.  Elke vraag word 
gevolg deur voorbeeldantwoorde.  Maak seker dat leerders se 
antwoorde ooreenstem met die vrae.   

● Katie sê aan Mojo dat die “Brein soos ‘n spier is”. Wat beteken 
dit?  

o Dit beteken dat wanneer jy jou brein oefen, dit sal 
ontwikkel. Wanneer jy byvoorbeeld jou armspiere oefen, 
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3. Plakkaat oefening 
 
 

Leerders kom bymekaar in groepe en 
ontwikkel groei-ingesteldheid 
plakkate.   

Vir die res van 
die sessie.  
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BYLAE 2a. 
DAG 1: SESSIE 1 

Aanbevole tyd Video & bespreking 1: 45 minute 
Spesiale 

Voorbereiding 
 
 
 

 

1. Maak seker dat jy die vereiste hulpbronne (rekenaars, oorfone, 
projektors) vir jou sessie het.  

2. Berei ‘n storie voor vir aktiwiteit 1B. 
3. Berei elke rekenaar voor deur die Sessie video’s te laai voordat die 

leerders inkom. Dit sal verseker dat die tyd effektief gebruik word.  
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Sleutelbood

skap 
1. Die brein is soos ‘n spier en moet dikwels geoefen word om te kan ontwikkel.  
2.  Niemand word slim of dom gebore nie. Almal kan met inspanning hul brein 
ontwikkel.  

Aktiwiteit Fasiliteerdersgids 
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Leerders kyk video 1  

B Groepbesprekings 

Nadat leerders na die eerste video gekyk het, verdeel die onderwyser 
die klas in kleiner groepe.  Die vrae hieronder moet in die groepe 
bespreek word.   

● Waarom wil Mojo die skool verlaat? Voorbeeldantwoorde sluit 
in: 

o Wiskunde is te moeilik vir Mojo en hy wil dit nie meer 
neem nie.  

o Hy dink omdat Wiskunde moeilik is moet hy die skool 
verlaat.  

o Mojo glo dat jy slim gebore word en dat hy nie slim 
gebore is nie.  

● Ken jy iemand wat al soos Mojo gevoel het? Het hulle opgegee 
of aanhou probeer en geleer?  

● Gee voorbeelde van tye wat jy iets probeer en misluk het (leer 
‘n taal/om ‘n brief met die hand te skryf). Die doel hiervan is om 
die boodskap van die video binne ‘n konteks te plaas.  

C Klasbespreking  

Fasiliteerders moet die klas die onderstaande vrae vra.  Elke vraag word 
gevolg deur voorbeeldantwoorde.  Maak seker dat leerders se 
antwoorde ooreenstem met die vrae.   

● Katie sê aan Mojo dat die “Brein soos ‘n spier is”. Wat beteken 
dit?  

o Dit beteken dat wanneer jy jou brein oefen, dit sal 
ontwikkel. Wanneer jy byvoorbeeld jou armspiere oefen, 
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DAG 2: SESSIE 2 
Aanbevole tyd Sessie 2: 20 minute 

(Totaal = 45 minute) Sessie 3: 25 minute 

Spesiale 
voorbereiding 

● Maak seker dat jy die vereiste hulpbronne (rekenaars, oorfone, 
projektors ens.) vir jou sessie het.  
● Berei ‘n storie voor vir 2D 
● Berei scenario’s voor vir die “Nog nie Speletjies” vir aktiwiteit 3C 
● Memoriseer die uitroep vir aktiwiteit 3D 

 

Sessie 2 Video 2: Die Towerkrag van foute 
Sleutelboo

dskap 
1. Jy word slimmer deur voortdurend te probeer en weer te probeer 
2. Jy word slimmer deur nie bang te wees om verkeerd te wees of te misluk nie  
3. Jou brein kan ontwikkel deur uit foute te leer. 

 Aktiwiteit Fasiliteerdersgids 

A 
Sessie 1 

Hersiening  
Bespreek die hooffeite van die eerste video: Jou brein is soos ‘n spier. 
Niemand word slim gebore nie.  

B 
 

Leerders kyk video 2 

C Groepbespreking  

Na die tweede video, verdeel die klas in kleiner groepe. Die groepe 
moet die volgende bespreek: 

● Hoe kan ons uit ons foute in die skool leer? Praat oor ‘n 
spesifieke, onlangse voorbeeld.  (Nota: lei die bespreking weg 
van morele foute soos om iemand te slaan na die leer uit foute 
in die klaskamer).   

● Wat beteken die aanhaling uit die video “foute kan jou slimmer 
maak” vir jou? Voorbeeldantwoorde sluit in: 

o Wanneer jy ‘n fout maak, ontwikkel jou brein. Jy vind 
verskillende maniere om ‘n probleem op te los.  

● Indien jy aan ‘n projek werk en aanhou foute maak, wat moet jy 
doen? Voorbeeldantwoorde sluit in: 

o Herinner onsself dat ons brein deur foute leer.  
o Moenie moed opgee nie. 
o Probeer ‘n ander strategie.  
o Vra vir hulp.  

● Waarom is mense bang om vir hulp te vra en waarom is dit 
belangrik om op te hou om bang te wees? 
Voorbeeldantwoorde sluit in: 

                                                                                                                                  

25 
 

word hulle groter. Dieselfde gebeur met jou brein.  
• Waarom is dit belangrik om te verstaan waarom die brein soos 

‘n spier is? 
o Ons weet dat ons groter spiere het wanneer ons 

oefening doen en dan moeiliker dinge kan doen en 
swaarder voorwerpe optel. Dit is dieselfde met die brein.  
Wanneer dit sterker is, kan ons moeiliker probleme oplos. 

o Ons moet onthou dat ‘n mens nie oornag groot spiere 
kry nie en ook nie deur lui te wees nie. Ons moet hard 
werk vir hulle en dieselfde geld vir ons brein. Ons moet 
hard werk om nuwe dinge te leer.  

o Dit is belangrik om dit te verstaan, want dit beteken soos 
ons fisies sterker kan word, kan ons ook geestelik sterker 
word en goed wat ons nie nou dink ons kan doen nie, sal 
makliker word.  

● Wat is jou moeilikste skoolvak? 
● Wat vind jy baie moeilik omtrent hierdie vak? Kan jy die vak 

maklik baasraak? Hoe kan jy jou brein in jou vak ontwikkel?  
o Oefen die vak dikwels. 
o Gebruik heelwat inspanning wanneer jy die vak oefen.  

D Gevolgtrekking 
Voor die Sang, vra die onderwyser die klas: 
• Tot watter gevolgtrekking het die storie jou laat kom? 

E Klas Sang 

Die onderwyser sluit die sessie met die volgende Sang: 
1. Almal. (doen:  wys na almal in die klas) 
2. Kan slim wees. (doen: steek duime uit) 
3. Die Brein. (doen: wys na die kop) 
4. Is soos ‘n spier. (doen: wys na armspier) 
5. Dit moet geoefen word. (doen: boots die optel van gewigte na) 
6. Wees sterker! (doen: span spiere soos liggaamsbouers) 
7. As dit misluk? (doen: hurk) 
8. Probeer weer! (doen: staan en lig albei hande) 
Herhaal ‘n paar keer.  Jy kan ‘n aantal leerders of ‘n groep aanwys om 
dit te herhaal en dan die hele klas.  
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DAG 2: SESSIE 2 
Aanbevole tyd Sessie 2: 20 minute 

(Totaal = 45 minute) Sessie 3: 25 minute 

Spesiale 
voorbereiding 
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3. Jou brein kan ontwikkel deur uit foute te leer. 

 Aktiwiteit Fasiliteerdersgids 

A 
Sessie 1 

Hersiening  
Bespreek die hooffeite van die eerste video: Jou brein is soos ‘n spier. 
Niemand word slim gebore nie.  

B 
 

Leerders kyk video 2 

C Groepbespreking  

Na die tweede video, verdeel die klas in kleiner groepe. Die groepe 
moet die volgende bespreek: 

● Hoe kan ons uit ons foute in die skool leer? Praat oor ‘n 
spesifieke, onlangse voorbeeld.  (Nota: lei die bespreking weg 
van morele foute soos om iemand te slaan na die leer uit foute 
in die klaskamer).   

● Wat beteken die aanhaling uit die video “foute kan jou slimmer 
maak” vir jou? Voorbeeldantwoorde sluit in: 

o Wanneer jy ‘n fout maak, ontwikkel jou brein. Jy vind 
verskillende maniere om ‘n probleem op te los.  

● Indien jy aan ‘n projek werk en aanhou foute maak, wat moet jy 
doen? Voorbeeldantwoorde sluit in: 

o Herinner onsself dat ons brein deur foute leer.  
o Moenie moed opgee nie. 
o Probeer ‘n ander strategie.  
o Vra vir hulp.  

● Waarom is mense bang om vir hulp te vra en waarom is dit 
belangrik om op te hou om bang te wees? 
Voorbeeldantwoorde sluit in: 
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o Vra ‘n ander leerder vir hulp. 
● Dink aan ‘n tyd toe jy bang was om vir hulp te vra. Waarom was jy 

bang? 
● Wat beteken dit om te sê jy kan dit nog nie doen nie? 

o Dit is moontlik dat jy uiteindelik kan leer hoe om die taak 
te doen waarmee jy sukkel.  

o As jy wil leer hoe om dit te doen, moet jy aanhou 
probeer en uitdagings aan jouself stel.  

o Jy moenie bang wees om vir hulp te vra nie.  
● Onthou – as jy in die versoeking kom om te sê: "Ek kan dit nie doen 

nie”, kan jy sê: “Ek kan dit nog nie doen nie”. 
● Dink aan ‘n tyd toe jy gesukkel en baie foute gemaak het. Hoe het jy 

gevoel? Wat het jy daaromtrent gedoen? Wat sal jy doen wanneer 
jy weer baie foute maak? 

C 
Die “nog nie” 

speletjie  

Fasiliteerder vra die klas (kan by die klasomstandighede aangepas 
word): 
● “Kan jy maal en deel?” 
● “Kan jy ‘n rekenaar bou?” 

As die leerders “nee” antwoord, korrigeer hulle en sê dat die antwoord 
nie “nee” is nie, maar “nog nie”. Dit is om die konsep “nie nee nie, maar 
nog nie” te vestig, wat beteken dat hulle dit wel met inspanning en 
oefening sal kan doen. 

D 
Bykomende 
uitroep 
 

Fasiliteerder gee opdrag aan: 
• Nou het ons iets nuuts geleer. Kom ons voeg die nuwe les by ons 
uitroep van verlede week! 
Die fasiliteerder leer twee nuwe bewegings vir die uitroep: 
● As jy verward is? (doen: hande van kop, verwarde gesig) 
● Vra net! (doen: lig die regterhand op) 
 
*** Oefen die uitroep van die begin af nadat die leerders die 
addisionele bewegings geleer het *** 
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o Sommige mense mag ongemaklik raak.  
o Baie mense weet net nie hoe om vir hulp te vra nie.  

D 

Gevallestudie: 
Onderwyser se 
ondervinding 

 

Onderwysers moet ‘n kort, persoonlike storie vertel oor mislukkings in hul 
verlede. Vertel leerders oor: 1) die foute wat jy gemaak het, 2) die 
emosies wat jy gevoel het, en 3) die lesse wat jy geleer het. 
 
Bring die volgende in hierdie storie na vore: 
1.  Die belangrikheid van harde werk; 
2. Metodes om mislukking te oorkom, en 
3. Hoe om ander vir hulp te vra.  
 

E 
Gevallestudie: 

Leerder se 
ondervinding 

Onderwysers moet leerders vra om oor hul foute en/of mislukkings van 
die verlede te dink.  
  
In hulle stories, vra hulle oor: 
1. Of hulle hul fout oorkom het; 
2. Indien ja, watter metodes hulle gebruik het, en 
3. Indien nee vir vraag 1, hoe hulle dit nou oorkom het. 
 
NB. Onderwysers moet die strategieë aan die sleutelboodskappe in 
video 2 koppel. 
  

 

Sessie 2 Video 3: Die krag van “Nog nie” 

Sleutelbo
odskap 

1. Nie “kan nie” maar “nog nie”. 
2. Om ander mense te vra is ‘n deel van leer. 
3. Daar is nie iets soos ‘n dom vraag nie. Moet dus nie bang wees om te vra nie. 

 Aktiwiteit  Gids vir fasiliteerder 

A 
Leerders kyk na video 3 

 

B Klasbespreking 

Onderwysers moet ‘n bespreking rondom die volgende vrae begin: 
● Wat moet jy doen as jy sukkel met ‘n projek, wiskunde probleem of 

ander werk? Voorbeeldantwoorde sluit in: 
o Vra ‘n onderwyser vir hulp 

Wanneer die besprekings voltooi is, vra leerders om te rapporteer wat 
hulle van mekaar geleer het.  Die doel is hier om te verseker dat 
elkeen ‘n gedeelde begrip het van die boodskap en om van mekaar 
se idees te leer.  
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o Vra ‘n ander leerder vir hulp. 
● Dink aan ‘n tyd toe jy bang was om vir hulp te vra. Waarom was jy 

bang? 
● Wat beteken dit om te sê jy kan dit nog nie doen nie? 

o Dit is moontlik dat jy uiteindelik kan leer hoe om die taak 
te doen waarmee jy sukkel.  

o As jy wil leer hoe om dit te doen, moet jy aanhou 
probeer en uitdagings aan jouself stel.  

o Jy moenie bang wees om vir hulp te vra nie.  
● Onthou – as jy in die versoeking kom om te sê: "Ek kan dit nie doen 

nie”, kan jy sê: “Ek kan dit nog nie doen nie”. 
● Dink aan ‘n tyd toe jy gesukkel en baie foute gemaak het. Hoe het jy 

gevoel? Wat het jy daaromtrent gedoen? Wat sal jy doen wanneer 
jy weer baie foute maak? 

C 
Die “nog nie” 

speletjie  

Fasiliteerder vra die klas (kan by die klasomstandighede aangepas 
word): 
● “Kan jy maal en deel?” 
● “Kan jy ‘n rekenaar bou?” 

As die leerders “nee” antwoord, korrigeer hulle en sê dat die antwoord 
nie “nee” is nie, maar “nog nie”. Dit is om die konsep “nie nee nie, maar 
nog nie” te vestig, wat beteken dat hulle dit wel met inspanning en 
oefening sal kan doen. 

D 
Bykomende 
uitroep 
 

Fasiliteerder gee opdrag aan: 
• Nou het ons iets nuuts geleer. Kom ons voeg die nuwe les by ons 
uitroep van verlede week! 
Die fasiliteerder leer twee nuwe bewegings vir die uitroep: 
● As jy verward is? (doen: hande van kop, verwarde gesig) 
● Vra net! (doen: lig die regterhand op) 
 
*** Oefen die uitroep van die begin af nadat die leerders die 
addisionele bewegings geleer het *** 

 
 

  



 26

WKOD

transformeer
te presteerom

                                                                                                                                  

29 
 

DAG 3: SESSIE 3  

Aanbevole Tyd Video 4: 20 minute  

(Totaal = 45 minute) Video 5: 25 minute  

Spesiale voorbereiding 

● Maak seker dat jy die vereiste hulpbronne het  (tabletrekenaars, 
rekenaars, projektors ens.) vir jou sessie 

● Plan vir voorbeelde vir 4C en 5C 
● Oefen nuwe deel van uitroep in 4D 

●  

 

 

Sessie 3 Video 4: “Die Wêreld van Neurone” 

Sleutelboo
dskap 

● Maklike aktiwiteite stimuleer nie die brein nie. Vind moeilike en uitdagende 
probleme om die brein te stimuleer en te oefen.  

  Aktiwiteit Gids vir fasiliteerder 

A 
Sessie 2 

Hersiening  
● Onthou jy wat ons in die vorige sessie geleer het? 

● Laat ons daarna die Sang van die laaste sessie herhaal. 

B Kyk na video 4 

C 
Bespreking “Wat is 

‘n uitdaging?” 

Fasiliteerder vra die klas: 

● Van watter deel van die liggaam het jy vandag geleer? 
Voorbeeldantwoorde sluit in: 

o Neurone 
● Dink aan ‘n voorbeeld waar jy nuwe verbindings in jou brein gemaak 

het. Waarmee was jy besig? 
o Aktiwiteite kan insluit om iets nuuts te leer wat moeilik 

was, om baie foute te maak en daaruit te leer, deur met 
'n uitdagende taak te volhard. 

● Wat kan jy doen om nuwe verbindings in jou brein te 
maak? Stel 'n spesifieke doelwit. Hierdie doelwit sal in die 
volgende aktiwiteit gebruik word. 
● Wat is 'n nuwe uitdaging wat jy wil aanpak om jou brein te 
ontwikkel? 
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D 
Bykomende 

“uitroep” 
 

Die fasiliteerder gee opdrag: 

• Nou het ons weer iets nuuts geleer. Kom ons voeg dit by ons uitroep! 

Fasiliteerder onderrig twee nuwe bewegings vir die uitroep: 

● Uitdaging? (doen: vasgeklemde hande in die bors) 

● Hou daarvan! (doen: vinger wys vorentoe) 

Leerders doen al die bewegings vir die uitroep.  

 

 

Sessie 3 Video 5: BIETJIE VIR BIETJIE 

Sleutelb
oodskap 

● In staat wees, want hou van ‘n uitdaging. 
● Maklike aktiwiteite stimuleer nie die brein nie. Vind moeilike en uitdagende 

probleme om die brein te stimuleer en te ontwikkel.  
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A Kyk na video 5 

B 
Bespreking: “Wat 
is ‘n uitdaging?” 

 

Fasiliteerder vra die klas: 

● Hoe voel dit wanneer iets te uitdagend is? Voorbeeldantwoorde sluit 
in: 

o Omdat uitdagings moeilik is, kan dit ontmoedigend 
wees.   

o Ons is nie altyd suksesvol wanneer ons uitdagings aanpak 
nie. Dit kan ontmoedigend wees.  

● Watter houding moet ons aanneem wanneer ons ‘n uitdaging 
aanpak en waarom is dit belangrik? 

● Kies een uitdaging waarmee jy sal probeer om jou brein te oefen. 
Wat is dit? 
● Verdeel in groepe en dinkskrumfrases wat ons kan gebruik om 

ons aan die gang te hou as ons 'n uitdaging ondervind (bv. 
"Goeie poging om te leer hoe om die wiskundeprobleem te 
hanteer!”) 

 

C Uitdagingskontrak 

Met behulp van die uitdaging wat in die vorige aktiwiteit geïdentifiseer 
is, moet leerders 'n kontrak vir uitdagings soek met hul fasiliteerder en/ of 
onderwyser. Die kontrak moet die volgende uiteensit: 

• Die uitdaging waaraan die leerder sal probeer werk, 

• Besonderhede oor hoe die leerder aan sy uitdaging kan werk, en 

• Die verskillende motiveringsmetodes wat die leerder sal gebruik om 
hom/haar aan die gang te hou 

Verwys na bylae 2c vir 'n voorbeeld van 'n kontrak met uitdagings 
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BYLAE 2b 
 

Onthou, die doel van hierdie intervensie is om leerders te leer oor die konsep van 
groei-ingesteldheid, met die uiteindelike doel om leerders se houding teenoor hul leer 
en hul intelligensie te verander. Om hierdie proses effektief te laat verloop, moet 
leerders 'n akkurate begrip toon van die sleutelboodskappe van elke video en hoe 
om dit effektief toe te pas. 

Jy kan die leerproses help deur leerders te vra om 'n video se sleutelboodskappe te 
identifiseer en die verwante gedrag te demonstreer. Die gids hieronder gee 'n oorsig 
van die boodskappe van elke video, sowel as hul gedrag. Dit kan ook as 'n raamwerk 
gebruik word wanneer die leerders terugvoering gee oor hul begrip van elke 
sleutelboodskap. 

Video’s en sleutelboodskappe Verwante gedrag 
Video 1: ‘n Geheim oor die brein  
 

• Jy kan slimmer word met 
inspanning 
o Jou brein is soos ‘n spier 
o Dit kan geoefen word en 

ontwikkel 
o Uitdagings sal jou brein 

sterker maak 
o ‘n Gesukkel kan oorkom 

word deur inspanning en 
oefening 

 

• Iemand groei hulle brein deur… 
o Nie op te gee met die 

voltooiing van ‘n taak nie 
o Vra vir meer probleme om te 

oefen 
o Harder aan hul studies te werk.  

• Iemand wat deur probleme werk 
deur… 
o Hard te probeer 
o Hulp te vra 
o Positief te bly wanneer iets 

moeilik is en onmoontlik voel. 
 

Video 2: Die Towerkrag van foute 
 

● Foute kan jou slimmer maak 
○ Wanneer jy ‘n fout maak, 

beteken dit dat jy dit nog nie 
weet nie 

○ Foute help jou leer 
○ Indien jy aanhou probeer en 

nie verder kom nie, vra vir 
hulp  

● Iemand leer uit hul foute deur 
○ Weer en weer te probeer 
○ “Nog nie” te sê wanneer hulle 

nog nie iets verstaan nie 
○ ‘n Vriend of onderwyser vir hulp 

te vra 
○  Ander aan te moedig om vir 

hulp te vra.  
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BYLAE 2c: Voorbeeld vir sessie 3, video 5 

Uitdagingskontrak 
Ek, …………………., verbind myself hiermee tot die volgende uitdaging: 

 

…………………………………………………………. 

 

Ek, ……………, sal die volgende metodes gebruik om aan my 
uitdaging te werk: 

 

1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………. 

 

Ek, …………….., sal myself op die volgende maniere motiveer: 

1. ……………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

 

Handtekening:……………………. 

Datum:…………………………. 

Getuie:……………………… 

 

                                                                                                                                  

33 
 

Video’s en sleutelboodskappe Verwante gedrag 
Video 3: Die mag van “Nog Nie” 
 

● Wanneer jy ‘n fout maak, 
beteken dit nie dat jy iets “nie” 
kan doen nie, maar dat jy “nog 
nie” weet hoe om dit te doen 
nie 
o Om mense vir hulp te vra is 

‘n deel van leer 
o Daar is geen dom vraag nie. 

Moet dus nie bang wees om 
te vra nie.  

 

 
● Iemand kan hulp soek deur… 

○ ‘n Onderwyser of ander 
leerder om hulp te vra 

○ Aan ‘n uitdagende taak 
saam met ‘n ander persoon 
te werk 

○ Hul dapperheid te ontwikkel 

Video 4: Die Wêreld van Neurone 
 

● Jy kan nuwe neurone groei 
deur uitdagende take te doen 
○ Jou brein word sterker 

wanneer jy nuwe neurone 
groei 

○ Wanneer jy nuwe 
uitdagende dinge doen, 
verbind jou neurone 

○ Jy het die mag om te 
verander hoe jou neurone 
verbind deur hard te werk 

 

● Iemand maak sterk verbindings in 
hulle brein deur… 
○ Aan uitdagende probleme te 

werk 
○ Nuwe uitdagings te probeer 
○ Vir moeiliker take te vra 
○ Iets te probeer wat hulle moeilik 

vind 
 

Video 5: Bietjie vir bietjie 
○ Ons leer deur oefening en 

inspanning nuwe dinge en 
groei ons breine 

○ Wanneer ons sukkel, leer ons 
net nuwe maniere om te 
verbeter. 

○ Ons moenie bang wees om 
vrae te vra om ons te help 
om te leer nie 

○ Die enigste manier om die 
brein sterker te maak, is om 
uitdagende dinge te leer.  

 

● Iemand wat uitdagings soek 
deur... 
○ Vir moeiliker take te vra 
○ Iets te probeer wat hulle nooit 

vantevore gedoen het nie 
○ Iets te probeer wat moeilik vir 

hulle is 
 

● Iemand verbeter hulself deur... 
○ Mislukking te vier 
○ Dink oor hul foute 
○ Uitdagings soek 
○ Nie opgee nie 
○ Hulp soek 
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BYLAE 2c: Voorbeeld vir sessie 3, video 5 

Uitdagingskontrak 
Ek, …………………., verbind myself hiermee tot die volgende uitdaging: 

 

…………………………………………………………. 

 

Ek, ……………, sal die volgende metodes gebruik om aan my 
uitdaging te werk: 

 

1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………. 

 

Ek, …………….., sal myself op die volgende maniere motiveer: 

1. ……………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

 

Handtekening:……………………. 

Datum:…………………………. 

Getuie:……………………… 
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BYLAE 2e: Versterkingsfase 

Leerders kyk weer na al vyf video’s in die regte volgorde. 

Groei-ingesteldheid plakkate 

Die plakkate hieronder voorgestel sal vir elke klas gedruk word.  Elke plakkaat verteenwoordig ‘n 
spesifieke video in die Groei-ingesteldheid reeks.  

Die klas moet in groepe van vyf vir hierdie oefening opgedeel word. Elke groep sal een van die 
vyf plakkate ontvang en moet: 

• Bespreek wat hulle onthou oor die video wat hul plakkaat voorstel; en
• Die sleutelboodskappe van die onderskeie video’s bespreek.

Fasiliteerders moet toesig hou oor die groepe om te verseker dat elke groep hul video akkuraat 
bespreek.  
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BYLAE 2d: Verfrissingsfase 

 

Aktiwiteitsgids: Vordering met Uitdagingskontrak 

Kyk weer in die korrekte volgorde na die groei-ingesteldheid video’s.  

Daar sal van leerders verwag word om te reflekteer op die uitdaging waartoe 

hulle hulsef voorheen verbind het in hul Uitdagingskontrak.  Die doel is dat die 

fasiliteerder moet verstaan hoe die leerder die groei-ingesteldheid konsepte in 

hul ‘regte lewe’ toegepas het.  Vir hierdie aktiwiteit moet leerders in klein groepe 

opdeel waar hulle die volgende bespreek: 

1. Hoe lank werk hulle aan hul uitdaging? 

2. Het hulle enige nuwe maniere geleer om aan hul geïdentifiseerde 

uitdagings te werk? (bykomend tot die metodes wat in hul kontrak 

uiteengesit is) 

3. Watter soort hindernisse het hulle teëgekom wat kan verhoed dat hulle 

hul doel bereik? 

4. Vir nommer 3 hierbo, hoe kan hulle die hindernisse oorkom? 

Tydens die terugvoering van die leerder, moet fasiliteerders fokus op die 

bevestiging van die terugvoering wat 'n groei-ingesteldheid denkpatroon 

weerspieël, en aanbevelings gee vir diegene wat dit nie doen nie. 

Iets om te oorweeg: Klasonderwysers moet bewus gemaak word van die 

uitdagingskontrakte wat leerders onderteken het.  Dit sal onderwysers help om 

op vordering op te volg en is ook 'n handige hulpmiddel vir onderwysers om met 

hul volgende groep studente te gebruik. 

Leerders moet nou prentjies teken oor hoe om die uitdagings te oorkom wat 

hulle in hul besprekings geïdentifiseer het.  
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BYLAE 2e: Versterkingsfase 

Leerders kyk weer na al vyf video’s in die regte volgorde. 

Groei-ingesteldheid plakkate 

Die plakkate hieronder voorgestel sal vir elke klas gedruk word.  Elke plakkaat verteenwoordig ‘n 
spesifieke video in die Groei-ingesteldheid reeks.  

Die klas moet in groepe van vyf vir hierdie oefening opgedeel word. Elke groep sal een van die 
vyf plakkate ontvang en moet: 

• Bespreek wat hulle onthou oor die video wat hul plakkaat voorstel; en
• Die sleutelboodskappe van die onderskeie video’s bespreek.

Fasiliteerders moet toesig hou oor die groepe om te verseker dat elke groep hul video akkuraat 
bespreek.  
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Activity 1 
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Aktiwiteitsgids: Plakkaatontwikkeling 

Vir hierdie aktiwiteit sal leerders in hul aangewese groepe bly om hul eie, 

verpersoonlikte groei-ingesteldheid plakkate te ontwikkel.   

Deur prente en opskrifte van ou tydskrifte en koerante te gebruik moet 

leerders die sleutelboodskappe en betekenisse van hul plakkate in die 

vorige aktiwiteit voorstel.  

 

Wanneer dit voltooi is, moet groepe hul finale plakkate aan die res van 

die klas aanbied en aan hulle verduidelik hoe hul ontwerpe die 

sleutelboodskappe voorstel. Dit sal leerders konstant herinner aan groei-

ingesteldheid konsepte regdeur die jaar.  

Fasiliteerder se wenk: Voorbereiding vir hierdie 
aktiwiteit moet vooruit gedoen word. Leerders 
moet in kennis gestel word dat hulle ou tydskrifte 
en koerante moet bring.  Fasiliteerders moet 
ekstra bring ingeval daar nie genoeg is nie.  
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1. Fase oorsig 
1.1. Die doel van die Ingrypingsfase is om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder is 'n oorsig van die aktiwiteite. Leerders moet die videosekwensie 
dienooreenkomstig volg. 

Leerders die groei-
ingesteldheid 
konsep te leer

Leerders reflekteer 
op hul houdings 
rakende hul eie 

intelligensie

Die ingrypingsfase moet oor die agtereenvolgende drie weke plaasvind. Die fase 
bestaan uit drie sessies. Elke sessie vind plaas oor een volledige les. Elke les bestaan 
uit: 

• Kyk twee tot drie minute na video grepe, en 
• Voltooi reflektiewe oefeninge wat ooreenstem met elke videogreep 

'n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 3a gevind word. 

Fasiliteringswenk: Indien jy agterkom dat leerders die 
konsepte van groei-ingesteldheid verkeerd verstaan, 
kan jy verwys na Bylae 3b wat ‘n raamwerk bied om 
dit oor te dra.   
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Video Beskrywing Sleutel video 
boodskappe 

Aktiwiteitsbeskrywing Tyd 
aanbevelings 

DAG 1: SESSIE 1 

2. Video 1: ‘n 
Geheim omtrent 
die brein 
 
 

• Die brein is soos ‘n 
spier en moet dikwels 
geoefen word om te 
ontwikkel.  

• Niemand word dom 
of slim gebore nie. 
Almal kan hulle brein 
oplei om met 
inspanning te 
ontwikkel.   

Aktiwiteit 1: Fasiliteer 
begrip van die 
boodskap of video 
deurdat leerders dit 
aan ander leerders 
verduidelik. 
 

15 minute 

3. Video 2: Die 
Towerkrag van 
foute 

 
 

• Jy word slimmer deur 
voortdurend te 
probeer en weer te 
probeer. 

• Jy word slimmer deur 
nie bang te wees om 
verkeerd te wees of 
te misluk nie. 

• Jy ontwikkel jou brein 
deur uit foute te leer. 

Aktiwiteit 2: Help 
leerders om die 
les met hul eie 
lewe te verbind 
deur na te dink 
aan 'n 
persoonlike stryd 
en verbetering. 
 
 
 

30 minute 

DAG 2: SESSIE 2 

4. Video 3: Die 
Mag van “Nog 
nie” 

 
 

• Wanneer jy ‘n fout 
maak, beteken dit 
nie dat jy iets nie kan 
doen nie, maar dat 
jy nog nie weet hoe 
om dit te doen nie.  

• Om ander mense 
hulp te vra is deel 
van leer. 

• Daar is nie dom vrae 
nie, so moenie bang 
wees om te vra nie. 

Aktiwiteit 3: Besin oor 
die krag om hulp te 
vra en die boodskap 
te internaliseer deur 
maats te motiveer 
om hulp te vra as 
hulle sukkel. 

30 minute  
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1. Fase oorsig 
1.1. Die doel van die Ingrypingsfase is om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder is 'n oorsig van die aktiwiteite. Leerders moet die videosekwensie 
dienooreenkomstig volg. 

Leerders die groei-
ingesteldheid 
konsep te leer

Leerders reflekteer 
op hul houdings 
rakende hul eie 

intelligensie

Die ingrypingsfase moet oor die agtereenvolgende drie weke plaasvind. Die fase 
bestaan uit drie sessies. Elke sessie vind plaas oor een volledige les. Elke les bestaan 
uit: 

• Kyk twee tot drie minute na video grepe, en 
• Voltooi reflektiewe oefeninge wat ooreenstem met elke videogreep 

'n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 3a gevind word. 

Fasiliteringswenk: Indien jy agterkom dat leerders die 
konsepte van groei-ingesteldheid verkeerd verstaan, 
kan jy verwys na Bylae 3b wat ‘n raamwerk bied om 
dit oor te dra.   
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Video Beskrywing Sleutel video 
boodskappe 

Aktiwiteitsbeskrywing Tyd 
aanbevelings 

5. Video 4: Die 
wêreld van 
neurone 

 

• Jy kan nuwe neurone 
groei deur aan 
uitdagings deel te 
neem.  

• Jou brein ontwikkel 
wanneer jy nuwe 
neurone groei.  

• As jy nuwe dinge 
probeer wat jou 
uitdaag, verbind jou 
neurone met mekaar. 

Aktiwiteit 4: Leerders 
stel ‘n korttermyn 
doelwit op. 

15 minute  

DAG 3: SESSIE 3 

6. Video 5: Bietjie 
vir bietjie 

 
 

• Deur oefening en 
inspanning leer 
ons nuwe dinge 
en ontwikkel ons 
breine. 

• As ons sukkel, 
leer ons net 
nuwe maniere 
om te verbeter. 

• Ons moet nie 
bang wees om 
vrae te stel om 
ons te help leer 
nie. 

• Om uitdagende 
dinge te leer, is 
die enigste 
manier om die 
brein sterker te 
maak. 

Aktiwiteit 5: Leerders 
besin oor die 
belangrikheid van 
uitdagings en 
internaliseer die 
boodskap deur hul 
maats te motiveer 
om meer uitdagend 
te werk. 
 
Aktiwiteit 6: Leerders 
besin oor hul 
toekomstige 
doelwitte en dink oor 
die een ding wat 
hulle op skool moet 
doen om hul doel te 
bereik. 
 
 
 

45 minute  
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Fasiliteringswenk: 1. Dit kan nuttig wees om 'n 
besprekingselement na elke video in te sluit. Leerders 
kan byvoorbeeld die belangrikste boodskappe en 
temas uit elke video bespreek om hul begrip van die 
konsepte te verbeter. 

2. Fasiliteerders kan alle leerders se antwoorde op 
aktiwiteite versamel en op die muur plaas sodat 
ander leerders insig kan kry. 

3. Dit sal nuttig wees om aan leerders terugvoering 
te gee oor hul begrip van groei. Dit is nodig om te 
verseker dat alle leerders 'n soortgelyke begrip van 
die lesse en / of boodskappe het. Dit is belangrik dat 
jy vrae vra oor die leerder se begrip van die 
toepassing van 'n groei-ingesteldheid en nie net 
fokusdefinisies nie. Kyk na bylae 3b vir maniere om 
hierdie gesprekke te lei. 
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Aktiwiteit Aktiwiteitsbeskrywing Tyd 
1. Hersien e-plakkate 
 

 

Lees plakkate wat leerders aan die 
volgende konsepte herinner: 

1. Jou brein is soos ‘n spier 
2. Jy leer uit jou foute 
3. Die krag van “nog nie” 
4. Groei nuwe neurone om 

slimmer te word 
5. Neem meer uitdagings aan 

 

10 minute 

2. Kyk na video oor leer Leerders kyk na 'n video wat die lesse 
van groei-ingesteldheid insluit 

   5 minute 

3. Deel en bespreek Leerders werk saam met 'n maat en 
bespreek die maniere waarop hulle 
die lesse uit die video's gebruik het. 
Die besprekings sal die volgende 
aktiwiteit bespreek. 

 15 minute 

4. Briefskryf oefening 
3.  

 
 
 

Leerders adviseer 'n medeleerder oor 
die oorkoming van 'n stryd. 

15 minute 
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1.2. Verfrissingsfase 

Die doel van die Verfrissingsfase is om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder is ‘n oorsig van beskikbare aktiwiteite vir die Verfrissingsfase: 

Leerders te 
herinner aan die 

konsepte wat 
tydens fase 1 

geleer is

Verdere 
internalisering van 
die konsepte deur 

reflektiewe 
oefeninge

Die Verfrissingsfase vind in een volledige les plaas en moet een maand na die 
intervensie-fase geïmplementeer word. Hierdie les behels dat leerders: 

• E-plakkate lees; 
• Reflektiewe vrae beantwoord, en  
• Kyk na ‘n video oor die krag van leer. 

‘n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 3c gevind word.  
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Aktiwiteit Aktiwiteitsbeskrywing Tyd 
1. Hersien e-plakkate 
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3. Die krag van “nog nie” 
4. Groei nuwe neurone om 

slimmer te word 
5. Neem meer uitdagings aan 

 

10 minute 

2. Kyk na video oor leer Leerders kyk na 'n video wat die lesse 
van groei-ingesteldheid insluit 

   5 minute 

3. Deel en bespreek Leerders werk saam met 'n maat en 
bespreek die maniere waarop hulle 
die lesse uit die video's gebruik het. 
Die besprekings sal die volgende 
aktiwiteit bespreek. 

 15 minute 

4. Briefskryf oefening 
3.  

 
 
 

Leerders adviseer 'n medeleerder oor 
die oorkoming van 'n stryd. 

15 minute 
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1.2. Verfrissingsfase 

Die doel van die Verfrissingsfase is om: 
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Leerders te 
herinner aan die 

konsepte wat 
tydens fase 1 

geleer is

Verdere 
internalisering van 
die konsepte deur 

reflektiewe 
oefeninge

Die Verfrissingsfase vind in een volledige les plaas en moet een maand na die 
intervensie-fase geïmplementeer word. Hierdie les behels dat leerders: 

• E-plakkate lees; 
• Reflektiewe vrae beantwoord, en  
• Kyk na ‘n video oor die krag van leer. 

‘n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 3c gevind word.  
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Hieronder is ‘n oorsig van die aktiwiteite wat met die Versterkingsfase verband hou: 

Aktiwiteit Aktiwiteitsbeskrywing Tyd 
1. Kyk na ‘n video in die 

groei-ingesteldheid 
reeks 

 
 

Kyk na die eerste video in die Mojo 
reeks. 

3 minute 

2. Plakkaatoefening 
 
 

Die lees van plakkate wat leerders 
aan die volgende konsepte herinner: 

1. Jou brein is soos ‘n spier 
2. Jy leer uit foute 
3. Die krag van “nog nie” 
4. Hoe die brein werk 
5. Die aanpak van meer 

uitdagings.  

2 minute 

3. Kyk na ‘n video oor leer  Leerders kyk na 'n video wat die krag 
van leer beskryf. Die boodskappe in 
hierdie video versterk die groei-
ingesteldheid.  

3 minute 

4. Plakkaatoefening 
 
 

Leerders ontwikkel plakkate wat hul 
doelstellings en metodes om dit te 
bereik, uitbeeld. 

30 minute 
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1.3. Versterkingsfase 

Die doelwit van die Versterkingsfase is om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinner leerders 
aan die konsepte 
wat hulle tydens 

fase 1 en 2 geleer 
het. 

Verdere 
internalisering van 
die konsepte deur 

reflektiewe 
oefeninge

Die Versterkingsfase vind tydens ‘n volledige les plaas en moet twee tot drie 
maande na die Verfrissingsfase geïmplementeer word. Hierdie sessie behels dat 
leerders: 

• Na videos van 2 tot 3 minute kyk; 
• Die voltooiing van ‘n plakkaatoefening, en 
• Die beantwoording van ‘n reeks reflektiewe vrae. 

‘n Gedetailleerde aktiwiteitsgids kan in Bylae 3d gevind word.  
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Hieronder is ‘n oorsig van die aktiwiteite wat met die Versterkingsfase verband hou: 

Aktiwiteit Aktiwiteitsbeskrywing Tyd 
1. Kyk na ‘n video in die 

groei-ingesteldheid 
reeks 

 
 

Kyk na die eerste video in die Mojo 
reeks. 

3 minute 

2. Plakkaatoefening 
 
 

Die lees van plakkate wat leerders 
aan die volgende konsepte herinner: 

1. Jou brein is soos ‘n spier 
2. Jy leer uit foute 
3. Die krag van “nog nie” 
4. Hoe die brein werk 
5. Die aanpak van meer 

uitdagings.  

2 minute 

3. Kyk na ‘n video oor leer  Leerders kyk na 'n video wat die krag 
van leer beskryf. Die boodskappe in 
hierdie video versterk die groei-
ingesteldheid.  

3 minute 

4. Plakkaatoefening 
 
 

Leerders ontwikkel plakkate wat hul 
doelstellings en metodes om dit te 
bereik, uitbeeld. 

30 minute 
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BYLAE 3a. 

DAG 1: SESSIE 1 

Aktiwiteit 1 vir Video 1 

 

 

 

 

 

In hierdie video word ons aan Mojo en Katie bekendgestel. Ons leer dat Mojo 

‘n dilemma het, hy wil die skool verlaat omdat hy dit te moeilik vind. Katie 

verduidelik dat hoewel skool somtyds moeilik is, die uitdaging hom egter 

slimmer maak.  
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Dit is die manier waarop die brein werk: dit word slimmer deur meer 

uitdagings aan te pak. Ongelukkig weet baie leerders dit nie. Baie leerders 

dink dat jy slim gebore word of nie, en dat dit nie sal verander nie. 

 

Dink aan ‘n vak wat sommige leerders moeilik mag vind. Beskryf in jou eie 

woorde hoe dit moontlik is vir leerders om beter te vaar in ‘n vak. 

 

Dink aan 'n onderwerp wat sommige leerders moeilik kan vind. Hoe sou jy in 

jou eie woorde verduidelik dat dit vir leerders moontlik is om hul prestasie in ‘n 

vak te verbeter? 

Skryf een tot twee sinne oor hoe dit moontlik is om beter te vaar in hierdie 

vak: 
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DAG 1: SESSIE 1 

Aktiwiteit 2 vir video 2 

 

 

 

 

 

 

Mojo het 'n robot gebou en aanhou misluk. Maar nadat hy verskeie kere 

probeer het, het hy uiteindelik uit sy foute geleer, wat hom nader aan die 

bou van sy robot gebring het. 

Fasiliteringswenk: Moedig leerders aan om met hul 
maats te praat oor ‘n vak waarmee hulle sukkel.  Die 
bespreking kan dan bydra tot die advies wat in hierdie 
afdeling aangebied word. 
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Baie leerders sal iets nuuts probeer en nie die eerste keer suksesvol wees nie. 

Sommige leerders sal aanhou tot hulle suksesvol is. Dit is belangrik om aan te 

hou probeer, veral nadat jy misluk. Dit sal jou help om uit jou foute te leer en 

nader aan die bereiking van jou doelwit te kom.  

Kan jy ‘n tyd in jou lewe onthou waar jy eers nie suksesvol was nie, maar later 

beter gevaar het?  

 

 

Skryf twee tot drie sinne oor ‘n tyd toe jy eers foute gemaak het en toe beter 

gevaar het.  
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DAG 1: SESSIE 1 

Aktiwiteit 2 vir video 2 

 

 

 

 

 

 

Mojo het 'n robot gebou en aanhou misluk. Maar nadat hy verskeie kere 

probeer het, het hy uiteindelik uit sy foute geleer, wat hom nader aan die 

bou van sy robot gebring het. 

Fasiliteringswenk: Moedig leerders aan om met hul 
maats te praat oor ‘n vak waarmee hulle sukkel.  Die 
bespreking kan dan bydra tot die advies wat in hierdie 
afdeling aangebied word. 
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Baie leerders sal iets nuuts probeer en nie die eerste keer suksesvol wees nie. 

Sommige leerders sal aanhou tot hulle suksesvol is. Dit is belangrik om aan te 

hou probeer, veral nadat jy misluk. Dit sal jou help om uit jou foute te leer en 

nader aan die bereiking van jou doelwit te kom.  

Kan jy ‘n tyd in jou lewe onthou waar jy eers nie suksesvol was nie, maar later 

beter gevaar het?  

 

 

Skryf twee tot drie sinne oor ‘n tyd toe jy eers foute gemaak het en toe beter 

gevaar het.  
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DAG 1: SESSIE 1 
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DAG 1: SESSIE 1 

Aktiwiteit 2 vir video 2 

 

 

 

 

 

 

Mojo het 'n robot gebou en aanhou misluk. Maar nadat hy verskeie kere 

probeer het, het hy uiteindelik uit sy foute geleer, wat hom nader aan die 

bou van sy robot gebring het. 

Fasiliteringswenk: Moedig leerders aan om met hul 
maats te praat oor ‘n vak waarmee hulle sukkel.  Die 
bespreking kan dan bydra tot die advies wat in hierdie 
afdeling aangebied word. 
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DAG 2: SESSIE 2 

Aktiwiteit 3 vir video 3: Die krag van “Nog nie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hierdie video verneem Katie dat selfs al weet sy nie hoe om iets te doen nie, kan 
sy uiteindelik leer hoe om dit te doen. Een manier waarop sy kan leer, is om ander 
om hulp te vra. 

Baie leerders sukkel om te erken dat hulle iets nie verstaan nie. Hulle kan te skaam 
wees om ander vir hulp te vra. Soms moet hulle oortuig word om hulp te vra. 

Hoe kan jy ander leerders oortuig dat dit goed is om hulp te vra as hulle nie iets 
verstaan nie? Skryf vier tot vyf sinne om jou strategie te verduidelik. 
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DAG 3: SESSIE 3 

Aktiwiteit 5 vir Video 5: Bietjie vir bietjie 

 

 

 

 

 

In vandag se video begin Mojo en Katie hul grootste uitdaging tot op hede.  

Mojo verduidelik dat dit nie genoeg is om uitdagings aan te pak en om uit 

jou foute te leer nie. Jy moet ook die uitdagings geniet om sodoende jouself 

te motiveer om uit die lewe te kry wat jy wil hê.   

In die laaste sessie het jy vir jouself ‘n doelwit vir die week gestel. Werk saam 

met ‘n maat en bespreek die volgende:  

 

 

 

52 

DAG 2: SESSIE 2 

Aktiwiteit 4 vir video 4: Die wêreld van neurone 

Katie en Mojo het baie oor die brein geleer. Hulle het geleer dat hulle 

breinselle, wat NEURONE genoem word, nuwe verbindings vorm en sterker 

word wanneer hulle aan uitdagings werk.  

Kom ons kyk prakties hierna. Wat kan jy hierdie week doen om ‘n uitdaging te 

probeer en nuwe verbindings in jou brein te vorm? Stel ‘n spesifieke realistiese 

doel vir jouself om te bereik voordat die volgende week verby is. Hoe meer 

spesifiek jy is, hoe meer sal dit hulle help.  

Skryf jou doel vir hierdie week in een tot twee sinne neer. 
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DAG 3: SESSIE 3 

Aktiwiteit 5 vir Video 5: Bietjie vir bietjie 
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probeer en nuwe verbindings in jou brein te vorm? Stel ‘n spesifieke realistiese 
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Gids vir onderwysers: 

 

Die doel van hierdie aktiwiteit is dat leerders moet nadink oor die 
belangrikheid van die waardering van uitdagings, sodat hulle die waarde 
daarvan kan raaksien. Deur die beste praktyk te gebruik, kan leerders dit 
internaliseer deur hul portuurgroep te oortuig om uitdagings te waardeer 
deur advies te gee.  

 

 

 

 

 

Fasiliteringswenk: Die briefskryfoefening vorm deel 
van ‘n terugvoeringbespreking waar die leerders 
verskillende redes gee om uitdagings te waardeer.  
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Baie leerders gee moed op wanneer hulle te veel uitdagings ervaar. Die rede 

kan wees dat hulle nie veel van uitdagings hou nie.   

Hoe motiveer jy jou maats om van uitdagings te hou? Skryf twee tot vier sinne 

en verduidelik aan jou maats waarom dit die moeite werd is om uitdagings 

aan te neem al kan dit moeilik word.  

 

 

1. Het jy jou doelwit bereik? 

2. Indien ja, watter lesse het jy geleer oor die stel van doelwitte? 

3. Indien nee, wat sal jy anders doen? 

Na die bespreking, rapporteer terug aan die klas oor wat julle van 

mekaar geleer het.  
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Gids vir onderwysers: 

 

Die doel van hierdie aktiwiteit is dat leerders moet nadink oor die 
belangrikheid van die waardering van uitdagings, sodat hulle die waarde 
daarvan kan raaksien. Deur die beste praktyk te gebruik, kan leerders dit 
internaliseer deur hul portuurgroep te oortuig om uitdagings te waardeer 
deur advies te gee.  

 

 

 

 

 

Fasiliteringswenk: Die briefskryfoefening vorm deel 
van ‘n terugvoeringbespreking waar die leerders 
verskillende redes gee om uitdagings te waardeer.  
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Gids vir onderwysers: 

 

Die stappe wat in hierdie aktiwiteit voorsien word sal gebruik word vir 
‘n aktiwiteit in die Verfrissingsfase. Hier sal leerders ‘n plakkaat 
ontwikkel wat gebaseer is op hul doelwitte en die stappe wat hulle 
moet neem om die doelwit te bereik.  

 

Berei voor vir daardie sessie deur A3 plakkaat blaaie te organiseer en 
leerders te vra om ekstra koerante en tydskrifte van die huis af te 
bring. Jy moet ook jou eie koerante en tydskrifte bymekaar maak 
ingeval sommiger leerders dit nie kan bring nie.  

 

 

 

Fasiliteringswenk: Die toewyding van die leerders tot 
hul doelwitte kan verder beïnvloed word as hul 
doelwitte op die klaskamer se mure ten toon gestel 
word. Dit sal hulle herinner aan hul toewyding.   

 

Fasiliteringswenk: Moedig leerders aan 
om hul stappe met mekaar te deel deur 
groepbesprekings.  
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DAG 3: SESSIE 3 

Aktiwiteit 6 vir Video 5: Bietjie vir bietjie 

 

 

 

 

Dink aan die doel waaraan jy jouself in aktiwiteit 4 toegewy het. Dit was 'n 

doelwit wat jy in 'n kort tydjie kon bereik. Laat ons nadink oor 'n 

langtermyndoelwit, wat 'n bietjie meer tyd in beslag neem. Probeer jouself 

voorstel wanneer jy klaar is met skool. Bespreek dit met 'n maat. 

Skryf asseblief die doelwit neer wat jy na skool wil bereik. Spesifiseer wat jy 

moet doen om jou te help om jou toekomstige doel te bereik. Jou idees sal in 

'n latere aktiwiteit gebruik word. Hoe meer spesifiek jy kan wees, hoe meer 

sal dit jou help om die volgende aktiwiteit te voltooi.  
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Gids vir onderwysers: 

 

Die stappe wat in hierdie aktiwiteit voorsien word sal gebruik word vir 
‘n aktiwiteit in die Verfrissingsfase. Hier sal leerders ‘n plakkaat 
ontwikkel wat gebaseer is op hul doelwitte en die stappe wat hulle 
moet neem om die doelwit te bereik.  

 

Berei voor vir daardie sessie deur A3 plakkaat blaaie te organiseer en 
leerders te vra om ekstra koerante en tydskrifte van die huis af te 
bring. Jy moet ook jou eie koerante en tydskrifte bymekaar maak 
ingeval sommiger leerders dit nie kan bring nie.  

 

 

 

Fasiliteringswenk: Die toewyding van die leerders tot 
hul doelwitte kan verder beïnvloed word as hul 
doelwitte op die klaskamer se mure ten toon gestel 
word. Dit sal hulle herinner aan hul toewyding.   

 

Fasiliteringswenk: Moedig leerders aan 
om hul stappe met mekaar te deel deur 
groepbesprekings.  

 



 56

WKOD

transformeer
te presteerom

                                                                                                                                  

60 
 

Video’s en sleutelboodskappe Verwante gedrag  
Video 5: Bietjie vir bietjie 

● Ons leer nuwe goed en maak 
ons brein sterker deur oefening 
en inspanning 
○ Wanneer ons sukkel leer ons 

nuwe maniere om te 
verbeter 

○ Ons moenie bang wees om 
vrae te vra wat ons kan help 
om te leer nie 

○ Die aanpak van uitdagings is 
die enigste manier om die 
brein te ontwikkel 

 

● Iemand soek uitdagings deur... 
○ Vir moeiliker take te vra 
○ Iets te probeer wat hulle nog 

nie vantevore gedoen het nie 
○ Iets te probeer wat hulle moeilik 

vind 
 

● Iemand verbeter hulself deur... 
○ Mislukking te vier 
○ Na te dink oor hul foute 
○ Uitdagings te soek 
○ Nie moed op te gee nie 
○ Om hulp te vra 

 
 

 

BYLAE 3c: Verfrissingsfase 

 
e-Plakkate 

‘n Tyd gelede het julle na videos oor Mojo en Katie gekyk en geleer oor hul 

ondervindings in die skool. Ons het plakkate gemaak om julle te herinner aan 

die videos se lesse.  
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Video’s en sleutelboodskappe Verwante gedrag  
Video 2: Die Towerkrag van foute 
 

● Foute kan jou slimmer maak 
○ Wanneer jy ‘n fout maak 

beteken dit slegs dat jy nog 
nie iets onder die knie het nie 

○ Foute help jou leer 
○ Indien jy aanhou probeer en 

nie vordering maak nie, vra 
hulp  

● Iemand leer uit hul foute deur 
○ Weer en weer te probeer 
○ “Nog nie” te sê wanneer hulle 

iets nog nie verstaan nie 
○ ‘n Vriend of onderwyser te vra 

vir hulp 
○ Ander aan te moedig om vir 

hulp te vra 

Video 3: Die krag van “Nog nie” 
 

● Wanneer jy ‘n fout maak, 
beteken dit nie dat jy iets nie 
kan doen nie, maar dat jy nog 
nie weet hoe om dit te doen 
nie.  
o Dit is deel van leer om ander 

mense vir hulp te vra.  
o Daar is nie ‘n dom vraag nie, 

moet dus nie bang wees om 
te vra nie.  

 
● Iemand kan hulp soek deur… 

○ ‘n Onderwyser of ‘n maat 
te vra 

○ Aan ‘n uitdagende taak 
saam met ‘n ander persoon 
te werk 

○ Hul dapperheid te ontwikkel  

Video 4: Die wêreld van neurone 
Jy kan nuwe neurone groei deur 
uitdagings aan te pak 

○ Die groei van nuwe neurone 
maak jou brein sterker 

○ Wanneer jy nuwe uitdagings 
aanpak, verbind jou 
neurone.  

○ Jy het die krag om te 
verander hoe jou neurone 
verbind deur hard te werk 

 

● Iemand maak sterker verbindings 
in hul brein deur… 
○ Aan uitdagende probleme te 

werk 
○ Nuwe uitdagings aan te pak 
○ Vir moeiliker take te vra 
○ Iets te probeer wat hulle moeilik 

vind 
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BYLAE 3b 

Onthou, die doel van hierdie intervensie is om leerders te leer oor die konsep van 
groei-ingesteldheid, met die uiteindelike doel om 'n leerder se houding teenoor hul 
leer en hul intelligensie te verander. Om hierdie proses effektief te laat verloop, moet 
leerders 'n akkurate begrip toon van die sleutelboodskappe van elke video en hoe 
om dit effektief toe te pas. 

 

Jy kan die leerproses help deur leerders te vra om 'n video se sleutelboodskappe te 
identifiseer en die verwante gedrag te demonstreer. Die gids hieronder gee 'n oorsig 
van die boodskappe en verwante gedrag in elke video. Dit kan ook as 'raamwerk 
gebruik word wanneer die leerders terugvoering gee oor hul begrip van elke 
sleutelboodskap. 

 

Video’s en sleutelboodskappe Verwante gedrag  
Video 1: ‘n Geheim oor die brein  
 

• Jy kan slimmer word met 
inspanning 
o Jou brein is soos ‘n spier 
o Dit kan geoefen word en 

ontwikkel 
o Om uitdagende goed te 

doen sal jou brein sterker 
maak 

o Probleme kan deur 
inspanning en oefening 
oorkom word 

 

• Iemand kan hul brein ontwikkel 
deur… 
o Nie moed op te gee wanneer 

dit by die voltooiing van ‘n taak 
kom nie 

o Vra vir meer probleme om te 
oefen 

o Bykomende inspanning met 
skoolwerk 

• Iemand werk deur probleme, 
deur… 
o Hard te probeer 
o Hulp te vra 
o Positief te bly wanneer iets 

moeilik is en onmoontlik voel 
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Video’s en sleutelboodskappe Verwante gedrag  
Video 5: Bietjie vir bietjie 

● Ons leer nuwe goed en maak 
ons brein sterker deur oefening 
en inspanning 
○ Wanneer ons sukkel leer ons 

nuwe maniere om te 
verbeter 

○ Ons moenie bang wees om 
vrae te vra wat ons kan help 
om te leer nie 

○ Die aanpak van uitdagings is 
die enigste manier om die 
brein te ontwikkel 

 

● Iemand soek uitdagings deur... 
○ Vir moeiliker take te vra 
○ Iets te probeer wat hulle nog 

nie vantevore gedoen het nie 
○ Iets te probeer wat hulle moeilik 

vind 
 

● Iemand verbeter hulself deur... 
○ Mislukking te vier 
○ Na te dink oor hul foute 
○ Uitdagings te soek 
○ Nie moed op te gee nie 
○ Om hulp te vra 

 
 

 

BYLAE 3c: Verfrissingsfase 

 
e-Plakkate 

‘n Tyd gelede het julle na videos oor Mojo en Katie gekyk en geleer oor hul 

ondervindings in die skool. Ons het plakkate gemaak om julle te herinner aan 

die videos se lesse.  
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‘n Tyd gelede het julle na videos oor Mojo en Katie gekyk en geleer van hul 

ondervindings in die skool. Ons het plakkate gemaak om julle te herinner aan 

die videos se lesse.  
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Werk saam met ‘n maat en deel die volgende ondervindings met mekaar: 

1. Hoe het jy die lesse van die videos toegepas? Jy kan kies om op die 

boodskap van een video te fokus of die Class Dojo reeks as ‘n geheel.  

2. Hoe suksesvol het jy die lesse in vraag een hierbo toegepas? 

3. Indien jy nie kan dink aan enigiets wat jy gedoen het nie, bespreek hoe 

jy die lesse sal toepas.  

 

 

 

Aktiwiteit 2 

.  
  
Neem ‘n oomblik om te dink aan ‘n tyd toe jy gesukkel het om iets te leer. Dit 

kan enigiets wees, byvoorbeeld die optel van negatiewe getalle, of om ‘n 

opstel te skryf.  

 

Skryf ‘n brief aan ‘n toekomstige leerder by jou skool oor hoe jy hierdie stryd 

hanteer het. Vertel jou storie aan hierdie leerder in drie tot vyf sinne.  

 

BYLAE 3d: Versterkingsfase 

e-Plakkate 
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Aktiwiteitsgids: Plakkaatontwikkeling 

In die vorige aktiwiteit (verwys na Aktiwiteit 6) het jy ‘n doelwit 

neergeskryf wat jy oor die langtermyn wil bereik. Jy het ook spesifieke 

stappe neergeskryf wat jy moet neem om hierdie doelwit te bereik.   

 

In hierdie aktiwiteit sal jy in groepe werk om jou plakkate te ontwikkel wat 

jou doelwitte verteenwoordig en stappe wat jy moet neem om jou 

doelwitte te bereik.  

 

Gebruik prente en/of opskrifte van ou tydskrifte om die 

sleutelboodskappe en betekenisse van jou doelwit te verteenwoordig en 

die stappe wat jy moet neem om jou doel te bereik. Jy kan so kreatief as 

moontlik wees. 
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