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RAK staat voor Random Acts of Kindness. 
Letterlijk vertaald: willekeurige daden van 
vriendelijkheid. Wij vertalen het liever als: 

‘Doe eens iets kleins voor 
iemand anders en word er 
zelf een beter mens door.’ 

Attack!

RAKATTACK!
WHAT!?

Hoe fijn vind jij het wanneer iemand spon-
taan een zak snoep bovenhaalt en met je 
deelt? Of wanneer iemand de boel opfleurt 
met jouw favoriete muziek? Kortom, het 
komt erop neer dat je een kleine goede 
daad doet voor iemand bij jou op school. Je 
bezorgt daarmee niet alleen jezelf een fijn 
gevoel, maar ook de andere. 

Wat lastig om daar alleen aan te begin-
nen? Trommel dan wat klasgenoten op om 
mee te doen. Sommige opdrachten zijn 
misschien wat groter om aan te pakken, 
spreek daarover je RAK-leerkracht aan en 
bekijk wat er mogelijk is. 
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jouw scorebordhoe juist?

de kleuren

Noteer hier telkens je score en tel op 
het einde alles bij elkaar. In de groene  
driehoeken kan je een tussentijdse score 
noteren. Je krijgt alvast 2 punten cadeau, 

zomaar!

Gewoonweg door jouw RAK-boek open 
te slaan en de opdracht die er staat uit te  
voeren. Bij iedere opdracht staat een  
cijfer van 1 tot 5. Dat is het aantal punten 
dat je verdient bij het uitvoeren van een 
opdracht. Haal het competitiebeest in jou 
naar boven en word de grootste RAKtivist® 
van jouw klas of school! 

De kleuren die je hier ziet, kom je doorheen 
het boek tegen. Staat een opdracht bv. in 
het zwart, dan is dit een opdracht die je  
samen met iemand anders doet. Bij de 
groene opdrachten doe je dan weer een 
goede daad voor iemand anders. Kom je dit 
symbool tegen , dan betrek je best even 
een leerkracht bij deze opdracht.

Noteer hier je 
eindscore
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Opdrachten van mij voor jou

Opdrachten voor mezelf

Opdrachten van mij voor iedereen

Opdrachten met twee of meer

Opdrachten met andere klassen

!
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Praat met 3 mensen die je nog niet kent.

Neem een nieuwe leerling onder je hoede. 

Maak hem/haar wegwijs op school, stel hem/haar voor 

aan jouw klasgenoten of vrienden, geef hem/haar  

tips & tricks over de leerkrachten.

Geef een compliment aan iemand op  

een onverwacht moment.

Organiseer een minifuif voor maxipret!  

Haal met de hele klas voor 10 minuten jullie dansbenen uit 

de kast en dans op jullie favoriete platen tijdens de pauze. 

Of wie weet kan je een leerkracht overhalen om dit tijdens 

zijn/haar les te doen?

Organiseer een snackbuffet voor je  klasgroep. Iedereen brengt iets mee!

Organiseer een massaspel tijdens de speeltijd.  

Bv. Vlaggenstok, kat en muis, of dikke Bertha.Hou de deur open voor je medeleerlingen.

Zeg hallo tegen iemand die je niet kent.

Weet op het einde van de dag hoe drie klasgenoten zich 

voelen. Iemand met een dipje probeer je erdoor te halen. Met 

iemand die supergoedgezind is, doe je een vreugdedansje of 

maak je een vrolijke foto!

Verleg een grens. Geef bijvoorbeeld iemand die je  

niet kent een compliment of ga tijdens de lunchpauze 

eens op een andere plek zitten.

Kom van iemand uit je klas iets nieuws te 

weten.

Verzin een positieve MEME voor iemand en deel die met 

die persoon.

Organiseer een ontbijt met je klas.
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Zoek iemand uit je klas waarmee je complimentenbingo 
speelt. Wie slaagt er als eerste in om het hele bingovlak 
vol te hebben!? Deel de complimenten hieronder uit aan 

mensen waarvan je vindt dat ze bij hen passen en  
doorstreep ze nadien.

Jij bent de 
Picasso van 

deze klas

Van jouw 
glimlach 
word ik  

superblij

Siri weet 
nog niet half 
zoveel als jij

Jij mag mijn 
persoonlijke 

stylist worden
Ik wou dat 
ik jou was

Jij mag mij 
in slaap 
zingen

Jij bent het 
boegbeeld van 
awesomeness

Jij bent de 
persoon die ik 
het eerste wil 

zien op een 
schooldag

Jou vind ik 
gewoon de 

liefste

Schrijf een brief naar je toekomstige zelf 
over de dingen waar je tot nu toe trots op 
bent. Bewaar hem en lees hem over 5 jaar 
opnieuw.

Laat op het einde van het schooljaar een 
briefje voor de volgende lockergebruiker 

achter en wens hem/haar een fijn  
schooljaar toe. Geen lockers? Dan kan je een 
briefje achterlaten in een lessenaar of kast.

BINGO!

Verras iemand met een anonieme brief waar 
die persoon blij van wordt.  

Schrijf waarom je die persoon een brief wil 
schrijven en wat je lief, leuk, grappig, mooi, 

slim, creatief, … vindt aan hem/haar.
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