
Fixie alert: Je denkt of zegt  Uitdaging    Growie gedachte 

 Dat kan ik niet 
 Ik ben te dom 
 Ik doe het vast 

verkeerd 
 Ik begin er niet aan 
 Ik wil geen spelletje 

doen, straks verlies ik 

Uitdaging aangaan of uit de 
weg gaan 

 Ik kan het nog niet 
 Als ik het wil kan ik het 

leren 
 Als het niet lukt heb ik 

het wel geprobeerd en   
iets geleerd 

 Ik ga het proberen 
 Als ik verlies heb ik 

toch mee gedaan 

 Het is te moeilijk 
 Het is saai, ik stop 

ermee 
 Ik stop, geen idee hoe 

ik verder moet 

Hindernis, doorzetten  Nu ben ik aan het 
leren en ga ik vooruit 

 Ik probeer er iets leuks 
van te maken 

 Ik vraag iemand om 
mij te helpen 

 Dit doe ik niet, het lukt 
toch niet 

 Dit duurt altijd zo lang, 
ik houd het niet vol 

 Waarom zou ik meer 
doen? 

Inspanning, moeite doen  Ik probeer het net zo 
lang tot het lukt 

 Probeer het nog even 
vol te houden 

 Door te oefenen gaat 
het steeds beter 

 Doe niet of je het beter 
weet 

 Eng hoor, straks 
zeggen ze er wat van 

 Kijk naar jezelf 
 Ze vindt mij dom als ik 

fouten maak 
 Ik heb het niet zo goed 

gemaakt hoor 
 Ik baal als ik fouten 

maak 

Omgaan met kritiek  Bedankt voor de tip 
 Ik wil graag horen wat 

ze er van vinden 
 Zou er wat inzitten? 
 Ze vindt mij niet dom 

als ik fouten maak 
 Wil je eerlijk zeggen 

wat je er van vindt? 
 Ik ga kijken wat ik nog 

moet oefenen als ik 
een fout heb 

 Ik ben jaloers op haar 
 Anderen zijn er altijd 

beter in 
 Dat stomme kind is 

alweer de beste 
 Ik wil de beste zijn 
 Ik hou niet van 

wedstrijdjes 
 Zij kan altijd alles goed 

Succes van anderen, omgaan 
met jaloezie 

 Wat kan zij dat al 
goed, fijn voor haar 

 Ik hoef niet de beste te 
zijn, ik doe mijn best 

 Hoe heeft hij dat voor 
elkaar gekregen, even 
vragen 

 Ik wil beter worden 
 Ik doe en probeer het 

zo goed mogelijk te 
doen 

 Van haar kan ik wel 
wat leren 



Thuis aan de slag met een groei mindset                                       

 

Wat vind ik moeilijk of durf ik nog niet? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wat wil ik gaan leren of leren durven? Wat kan of durf ik dan aan het eind van de maand? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe ga ik dat aanpakken? Stap voor stap 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Wie kan mij daar bij helpen? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wat mag ik voor beloning van mijzelf of van een ander als ik mijn best heb gedaan? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Eind van de maand: 

 

Hoe is het gegaan? Is het al helemaal gelukt, of voor een deel? Wat heb ik er van geleerd? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


