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RAKATTACK!
WHAT!?
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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!

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. Je bezorgt daar-
mee niet alleen jezelf een fijn gevoel, maar 
ook de andere. 

hoe juist?
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! 
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Spoiler: het meeste leer je door dingen te doen die spannend zijn, 
maar niet té spannend. 
Dus om jezelf uit te dagen: ga door het boek. Kies opdrachten die 
je super comfortabel vindt en zet die in de buitenste ring (COM-
FORT). De opdrachten die je toch wat spannend vindt in de ring 
daarnaast (STRETCH). En de opdrachten die je echt té spannend 
vindt in het midden (PANIC). 

En oh ja, mocht je twijfelen om de spannende opdrachten te doen, 
degene die je ‘stretchen’, mag je je punten maal 2 doen als jij die 
toch uitvoert! 

Succes!

COM
FORT

STRETCH

PANIC!
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jouw scorebord
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!

Noteer hier je 
eindscore

2
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Schot in de roos! 

Bepaal aan de hand van dit dartboard welke  
RAK-opdracht je vandaag doet. Neem een balpen.  

Hou je ogen dicht en laat je pen vallen op het dartboard. 
De kleur waarop die valt, wordt de opdracht van de dag!

Knal! Daag iemand anders uit om mee 
een RAK-opdracht te doen.

Begroet iemand die je niet zo goed 
kent met een welgemeende glimlach.

Organiseer een polonaise tijdens 
de pauze.

Ga in gesprek met iemand die 
er eenzaam uitziet.

1

2

3
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Bak koekjes en deel ze gratis uit.  3

Stuur iemand een ‘goeiemorgen’-bericht.

Hang inspirerende 
quotes in de gangen.

Schrijf samen met iemand anders een brief naar bewoners 

van  het rust- en verzorgingstehuis in jullie buurt.  5

Probeer de dag door te komen  

zonder zagen.

NIKS 
MOET, 
NIKSEN 
MAG

Laat iemand voor wanneer je aan het aanschuiven bent. 1

1

2

3
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Hang mopjes of leuke  
cartoons op in de gangen.

Maak een kettingplant! Maak een 
stekje van een plant. Stop die in een 

pot met aarde en geef die aan iemand 
anders. Die persoon geeft die na een 

paar weken weer door aan iemand 
anders enzovoort.

Maak een verjaardagskalender voor je klas,  
je vrienden of je familie en voorzie  
iedereen van een verjaardagskaart  

op hun verjaardag. 

Deel je snack met iemand. 

Help een vriend/vriendin  
of klasgenoot met taken  

in het huis.
4

3

4

2
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Hou de deur open voor iemand.

Zeg hallo tegen iemand die je niet kent.

Weet op het einde van de dag hoe drie mensen 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 iets nieuws te weten.

Verzin een positieve MEME voor iemand en deel die met 

die persoon.

Organiseer een ontbijt.

1

2

2

3

3

4
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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 voor 10 minuten jullie dansbenen uit de kast  

en dans op jullie favoriete platen.

Organiseer een snackbuffet.  Iedereen brengt iets mee!

Organiseer een massaspel.  

Bv. Vlaggenstok, kat en muis, of dikke Bertha.

2

2

3

4

4
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Help iemand 
zijn/haar/hun 

huiswerk.

Help mee met de 
klasorde.

Vier samen iets, 
gewoon omdat 

het kan.

Denk na over een 
eerste stap die je 
kan ondernemen 

om je droom waar 
te maken. Vraag 

aan iemand om je 
 daarbij te helpen.

1

2

3
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…die je gekwetst hebt 
…die je iets beloofde dat je niet nakwam 

…waar je tegen loog 
…die je al een hele tijd niet meer gezien hebt 

...met wie je had afgesproken, maar je kwam te laat

Deel je 
schrijfgerief 

vandaag 
met 

iemand.

Steek iemand een hart 
onder de riem. 

Bied je luisterend oor aan 
aan iemand die een slechte 

dag heeft of geef iemand 
een peptalk.

Stop lieve briefjes in iem
ands 

rugzak.

Vraag 
iemand die 
je niet goed  

kent hoe 
het gaat.

Zeg sorry tegen iemand...

1

2

2

3
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Leen één dag je geluksbrenger uit.

Bedenk iets waar je graag beter in zou worden 
en vraag iemand om tips om daarmee aan de 

slag te gaan.

Kijk eens naar de talenten de mensen rond je. 
Van wie wil jij wel eens iets leren? Vraag aan die 

persoon of hij/zij/die jou op weg kan helpen.

Doe samen met iemand iets wat je instant 
gelukkig maakt.

Doe lotje trek met namen/gsm nummers en 
stuur die persoon ergens in die week  

een lief berichtje.
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2
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3
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Maak van een lokaal een knusse plek.

Trek morgen kleurrijke kledij aan 
om de boel wat op te fleuren. 

Verwen vandaag iemand met iets kleins.

Noteer eigenschappen van jezelf waar je  
trots op bent.

Speel een spel met iemand en laat de andere 
winnen.

2

2

3

4
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Schrijf eens een bericht in briefvorm dat je 
anders digitaal zou sturen.

Luister samen eens naar een lievelingsartiest 
van iemand anders.

Laat iemand die belangrijk is 
voor jou dat weten.

Zet enkele planten in een lokaal en 
zorg hier met z’n allen voor.

Zet je met anderen in voor 

een goed doel.

Start de dag met het  

vertellen van een mop.

Stuur een motiverend  

bericht.
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dat te
 re

gelen voor d
ie persoon. 

Kom iets nieuws te weten 
over iemand.

Or
ga

ni
se

er
 e

en
 ‘p

ro
pe

re
  

sp
ee

lp
la

at
s’-

ac
tie

.

1

1

1

3

2

2

2

4

4

5



19

 Kleef post-its met deze boodschappen op de spiegel in de toiletten:

Wissel met iemand je lievelingsnummer uit en 

luister naar elkaars nummers.

Schrijf een hartverwarmend briefje naar iemand uit 

je klas.

Maak een leuke foto van jezelf samen met andere 

klasgenoten, druk hem af en hang hem op  

in jullie klaslokaal.

Jij mag er 

wel wezen!

TIJGER!

Pracht- 
exemplaar!

Schrijf ie
mands kwalite

ite
n op  

en geef z
e af.
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Tel vandaag af van tien 
naar nul en wens iedereen 

een gelukkig nieuwjaar. 

Schrij f wekelij ks een 
‘merci’-briefje naar tel-

kens een andere persoon.

Naar wie in je omgeving, 
je school, je klas kij k je 

op en waarom? Vertel het 
aan die persoon!

2

3

4
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Mini-art! Maak in deze 
vakken kleine, eenvoudige 

tekeningen. 

Knip ze uit en deel ze uit. 

2



22
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Verstop leuke, positieve briefjes op onver-
wachte plaatsen voor gelukkige vinders.

Ga na school met de hele klas een ijsje eten.

Schrijf een beterschapskaartje 
naar iemand die ziek is.

Geef 5 complimentjes aan 5 verschillende 
mensen in 5 verschillende talen.

Doe een complimenten-battle met 
iemand. Geef elkaar om de beurt 

een compliment. Wie houdt het 
langst vol?

Deel tijdens het 1e lesuur met je 
klas iets uit het nieuws dat je 

geraakt heeft.

Secret-friend! Stop ‘s ochtends  
alle namen in een pot.  

Iedereen trekt een naam. Deze 
week verwen je de persoon wiens 

naam je getrokken hebt met dingen 
die hij/zij graag heeft.

Geef je buur een schouderklopje.

Organiseer een flashmob.
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Maak een TADA-lijst. In plaats van een to-do-lijst 
stel je een lijst samen van  

positieve dingen die jullie samen realiseerden.

TADAAAAA!

Hoera, het is vandaag! Vier daarom vandaag ‘deze 
dag’. Hang vlaggetjes, zorg voor ballonnen en wie 

weet kan je voor een stukje taart zorgen?

HOERAAAA!

Moedig vandaag iemand die het kan  
gebruiken extra aan.

JIHAAAAA!

3

3

4



25

Help iemand met boodschappen te gaan halen.

Moedig vandaag iemand aan om mee 
een RAK-opdracht te doen.

Verzin een positieve hashtag, 
maak een groepsfoto en deel 
deze op sociale media. 
#weareawesome  
#bestegroepnodoubt 
#trots

Deel post-its met een positieve  
boodschap uit.

#
Personaliseer iemands stoel, zonder dat je de 

stoel beschadigt natuurlijk. Als thema  
kies je positieve eigenschappen  

die je aan deze persoon linkt.

Organiseer met zoveel mogelijk  
mensen een applaus. Gewoon om  

julliezelf allemaal te feliciteren voor 
alle opdrachten die jullie al deden.

3
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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.

Verstop een briefje met fijne wensen  
voor het nieuwe jaar. In de hoop  

dat iemand het vindt! 

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.

2

3
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Zoek iemand waarmee je complimentenbingo speelt. 
Wie slaagt er als eerste in om het hele bingovlak vol te 

hebben!? Deel de complimenten hieronder uit aan men-
sen 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

BINGO!
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Klop op de deur van 
een lokaal en laat 
een pak koekjes 

achter.

Stop centjes in de 
drank- of  

snoepautomaat  
en wandel weg.

Breng iemand aan  
het lachen.

Laat aan je ouder/
voogd weten waar-
voor je hem/haar/

die bewondert.

In maart is het wereld-
waterdag! Probeer op 
deze dag extra zuinig te 
zijn met het water dat 

jullie verbruiken. 

2

33

3

5



29

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 
Observeer de mensen van-
daag. Wanneer iemand je 
positief verrast, schrijf je 
het op en laat je het weten 
aan die persoon door een 
van de papiertjes hieron-
der in te vullen en aan hem/

haar te geven. 

Je kwam verrassend 
uit de hoek toen ......
...............................
...............................
...............................
..............................

5

Je kwam verrassend 
uit de hoek toen ......
...............................
...............................
...............................
..............................

Je kwam verrassend 
uit de hoek toen ......
...............................
...............................
...............................
..............................

Je kwam verrassend 
uit de hoek toen ......
...............................
...............................
...............................
..............................

Je kwam verrassend 
uit de hoek toen ......
...............................
...............................
...............................
..............................
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TOP 
OUTFIT!

Medailletij d! Knip deze medailles uit en 
deel ze uit aan de personen die ze volgens 

jou verdienen!

GENIAAL

DE
LI

EF
ST

E
3
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Ga op zoek naar een 
mooie tekst (uit een 
lied, gedicht, quo-
te, …) en hang die op.

Ontwerp een tattoo voor 
iemand waarmee je dui-
delijk maakt welke eigen-
schap van hem/haar je be-
wondert. Geef je ontwerp 
nadien aan die persoon en 
geef er een woordje uitleg bij.

Som met jullie klas de sterktes van jullie 
groep op, lijst ze op en hang ze op in jullie 
vaste lokaal. Geen vast lokaal? Hang het dan 
in het lokaal waar jullie het vaakst komen.

Stel enkele goede voor-
nemens op en ga er 
vanaf volgende week 
mee aan de slag. Bv. één 
keer per week lunchen 
jullie met z’n allen samen 
aan dezelfde tafel of om 
de twee weken spreken 
jullie na school af om sa-
men iets leuks te doen.

2

3

4

4
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Organiseer een  
gsm-vrij moment om 
met elkaar in gesprek 

te gaan.

Schrijf een gedicht of maak 
een creatief werk voor  

iemand.

Vertel als dankjewel een mop 
aan de persoon die jij het grap-

pigste vindt.
1

2

3
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Zet iemand letterlijk in 
de bloemetjes: verras die 
persoon met een bloem!

Neem een extra lunch  
mee voor iemand.

Tijd voor onderzoek! Stel aan vijf mensen de 
vraag ‘wanneer deed jij voor het laatst nog eens 
iets voor iemand anders en wat deed je toen?’. 
Maak er een creatief verslag van, met tips om 
een beter mens te worden. Deel je verslag met 

minstens 3 anderen.

3

3

5
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 Versier een 

random klas- 

lokaal voor 
een ande-
re klas.

 
Laat een be-

dankberichtje 

achter voor 

de poets-
ploeg.

 

Verzin een positie
-

ve bijnaam voor 

iedereen.

Verzin zelf een  

RAK-opdracht.

Breng een ode aan jullie klastitularis. Probeer te achterhalen waar-mee je hem/haar blij zou kunnen maken en 
baseer je 

daar 
op.

2

3
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4
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Verstop op een aantal plaatsen een verrassing. Hang er deze tag 
aan zodat mensen weten dat de verrassing er voor het grijpen ligt!  
Denk aan een bloem, een tekening, een boekje, een leuke pen, een ge-
dicht, een zakje chips, een muntstuk … 

Met een perforator 
kan je hier een 
gaatje maken zodat 
je er een touwtje 
kan doorsteken. 

GROETJES  

VAN EEN  

RAKTIVIST®

GROETJES  
VAN EEN  

RAKTIVIST®

GR
OE

TJ
ES

  
VA

N 
EE

N 
 

RA
KT

IV
IS

T®

GROETJES  VAN EEN  
RAKTIVIST®

GROETJES  

VAN EEN  

RAKTIVIST®
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Wanneer iemand iets gênants overkomt, doe 
dan iets dat nog gênanter is om voor afleiding te 
zorgen!

Heeft iemand het moeilijk?  
Biedt een wandeling en een gesprek aan. 

Ga met iemand een keer mee naar  
zijn/haar/hun hobby.

Geef vandaag met de hele klas een staande  
ovatie voor een leerkracht.

Ga met een leerkracht die toezicht houdt tijdens 
de pauze in gesprek over dingen die jullie  
hartverwarmend vinden.

Ondersteun de poets/klusjesploeg. Haal 
bijvoorbeeld mee kauwgom van onder de  
banken vandaan.

Ga op bezoek bij een familielid die je al lang niet 
meer gezien hebt.

2

3

2

4
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Glimlach naar iedereen  
die je vandaag tegenkomt en  

schrijf je bevindingen op.

Maak vandaag foto’s van dingen 
waar je een lachend gezichtje 
in ziet, print ze uit en deel 
ze uit.

Maak een mascotte voor je 
klas, school of groep. 

Maak een guilty 
pleasure playlist en 
start iedere maan-

dag met een van 
deze nummers.

Noteer drie namen van 
mensen die je dankbaar 
bent dat ze in jouw klas 

zitten en laat hen dat ook 
weten.  

2

3

3

4
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Glimlach naar iedereen  
die je vandaag tegenkomt en  

schrijf je bevindingen op.

Zeg van-
daag eens 
wat vaker 
dankjewel.

Maak een superhero-team met 
iedereen van je klas. Wie heeft 
welke sterkte en hoe ziet iedereen 
eruit als superheld?
Je kan hiervoor een collage maken met 
bestaande superhelden en iedereen de 
rol van deze superheld geven. Superman 
is bijvoorbeeld de persoon in je klas die 
vaak problemen kan oplossen en de Rode 
Ridder is misschien iemand die het vaak 
opneemt voor anderen.

Maak een wensen-
pot. Iedereen van de 

klas stopt hier een wens 
in die die graag wil zien 

uitkomen dit schooljaar. 
Zorg dat iedereen hun naam 

er heeft opgeschreven. Haal 
er een wens uit en probeer 
deze te laten uitkomen. Je 

zal hiervoor misschien cre-
atief uit de hoek moeten 

komen, maar alles is 
mogelijk met een beet-
je fantasie!

2

5
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Een opdracht waar je niets 
voor moet doen! Hier komen 
foto’s die anderen speciaal 
voor jou maakten omdat ze 

hierbij aan jou moesten 
denken.
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Maak iemand 
blij met een van 

deze tegoed-
bonnen. Knip en 

deel ze uit!

Waardebon goed 

voor het dragen 

van mijn rugzak 

tussen twee  

lesuren in.

Waardebon voor 
het krijgen van 

een compliment.

Waarde-
bon goed 
voor een 
knuffel.

Waarde-

bon goed 

voor een 

babbeltje.

Waardebon 
goed voor 
een mop.

43
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Maak een mooie foto, print hem uit 
en kleef hem op p.42 van iemands 
RAK-boek. Schrijf erbij waarom je 
deze foto maakte.

Stuur tijdens de examenperiode 
een bemoedigend berichtje naar 
de persoon die na jou in het alfabet 
komt. Ben je de laatste van het alfa-
bet? Dan stuur jij naar de eerste!

Stuur in januari een succeskaart 
naar de zesdejaars die vorig jaar 
afstudeerden. Iedereen kan een 
kaartje schrijven, zo wordt er nie-
mand vergeten!

Wat is het beste advies dat je ooit 
kreeg? Geef dat advies aan iemand 
anders.

Organiseer een megastoelendans. 
Telkens wanneer iemand afvalt, 
krijgt die een hartverwarmend ap-
plaus omdat die heeft deelgeno-
men!

2

3

3

3
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Laat je op deze pagina’s verrassen door complimentjes 
van anderen, helemaal voor jou!
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