
Voorbeeldtekst mail bij optie 1 spelvormen online 
 

Onderstaande tekst kun je naar deelnemers sturen die je voorafgaand aan de 

teamsessie al wilt uitnodigen om een top 3 te maken van ongeschreven regels voor het 

team. Klik voor verdere uitleg van deze vorm. 

 

Beste….. 

 

Op <datum> hebben jullie een teamsessie. Tijdens deze teamsessie gaan jullie onder 

andere in gesprek met elkaar over de ongeschreven regels in jullie samenwerking. 

Welke helpen ons succesvol te zijn en welke niet? 

 

Ongeschreven regels gaan over terugkerend gedrag in jullie team. Gedrag dat 

regelmatig voorkomt maar nooit is afgesproken.  

 

Kenmerkend voor ongeschreven regels 
1. Ze gaan over gedrag 

2. Ze gaan over patronen 

3. Ze hebben altijd voor- én nadelige effecten 

4. Ze zijn van iedereen. Iedereen draagt er op zijn of haar eigen manier aan bij dat 

ze kunnen en mogen bestaan. 

 

Firijn ontwikkelde het Spel der ongeschreven regels. Ze verzamelden veel voorkomende 

ongeschreven regels en maakten daar een set kaarten van, die nu ook online zijn gezet. 

 

Ter voorbereiding op de teamsessie vraag ik je om een top 3 te maken van de 

ongeschreven regels van dit team (zoals jij daar naar kijkt).  

 

Jouw opdracht 
1. Open deze link 

2. Typ deze gebruikersnaam <naam> en dit wachtwoord <wachtwoord> in. 

3. Scrol door de kaartjes heen en maak een selectie door op de hartjes te klikken. 

Let op: de selectie kun je niet opslaan! Je moet dus een schermafbeelding maken. 

4. Kopieer je schermafbeelding* in de mail naar <mailadres> en stuur deze uiterlijk 

<datum> naar mij op. 

 

Ik verwerk alle top 3’s tot een gezamenlijke selectie en presenteer die aan jullie tijdens 

de teamsessie. 

 

*Hoe maak je een schermafbeelding? 
Op de telefoon: maak een schermafbeelding zoals je dat gewend bent op je mobiel. 

Op een windows pc: druk tegelijkertijd drie knoppen in: windowsknop (zit rechts van de 

crtl knop) + shift + S. Maak daarna met je muis een selectie. Open je mail en klik ctrl + v. 

Dan verschijnt de schermafbeelding in je mail. 
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Op een apple: druk tegelijkertijd deze knoppen in: command + shift + 4. Open je mail en 

klik command + v. Dan verschijnt de schermafbeelding in je mail. 


