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1. Reflectie leraren onderling (boven)schoolsniveau
1. Werken met de PDCA-cyclus
Lerarenteams werken planmatig met de PDCA-cyclus aan vernieuwingen

2. Trap op, trap af
TRAP OP-TRAP AF, volgens de Logische Niveaus van Robert Dilts en Gregory Bateson.
Dit model van de logische niveaus werd door Robert DILTS ontwikkeld. Hij baseerde zijn werk
op het werk van Gregory BATESON. In het menselijk functioneren onderscheiden we een
mentale en emotionele organisatie op verschillende logische niveaus. Deze logische niveaus
zijn onderling, verbonden en beïnvloeden elkaar onderling. Deze interactie tussen de
verschillende logische niveaus bepaalt of iemand gemotiveerd is, de juiste keuzes maakt om
vooruitgang te boeken, ja dan neen.

3. Collegiale visitaties
Teams van daltonscholen (daco’s) bezoeken elkaar en visiteren elkaar, waarbij ze elkaars
visies op daltononderwijs bevragen
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4. Collegiale consultaties
Leraren leggen in een schoolteam onderling klassenbezoeken af en bevragen elkaars
daltonwerkwijze, bijvoorbeeld met steeds een van de daltonpijlers als thema voor de
bezoeken.
5. Het ui-model van Korthagen
Teken het ui-model van Korthagen groot in het speellokaal en oefen met het bedenken en
stellen van vragen die tot de kern van het werk van een leraar behoort. Stel die vragen
vervolgens voor elke leraar afzonderlijk. Laat hem of haar ook fysiek in de ‘ui’ gaan staan, als
hij een antwoord op een specifieke vraag geeft.

6.
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2. Reflectie leraar zelf
1. POP
Leraren werken met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan
2. DOP
Leraren werken met een Dalton Ontwikkelings Plan
3. Observatie-instrumenten ontwikkelen voor mezelf
Steeds meer lijkt het erop dat we ontwikkeling van kinderen alleen maar in beeld kunnen
krijgen door toetsen af te nemen. Dat heeft ertoe geleid dat leraren steeds minder zelf
kunnen vertellen over hoe het bijvoorbeeld het gaat met het lezen van de kinderen in de
klas.
Ik ben ermee aan de slag gegaan om een eigen observatie-instrumentarium te ontwikkelen,
zodat ik beter in staat ben om ontwikkeling te observeren. Door zelf zo’n observatieinstrument te ontwikkelen heb ik nagedacht over leesontwikkeling en weet ik ook veel beter
waar ik op moet letten dan dat ik weer een of ander bestaand instrument ga gebruiken.
Dit is de uiteindelijke ‘waslijst’ geweest op basis waarvan ik mijn eigen observatie-instrument
gemaakt heb.

4.
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3. Reflectie leraar leerling(en)
1. Praatplaten
Gebruik praatplaten over bijvoorbeeld sociaalemotionele (conflict)situaties en ga daarover
met (groepjes) kinderen het gesprek aan. Wat gebeurt er? Wat zou jij doen? Hoe zou jij je
voelen? Kun je een oplossing bedenken?
2. Mini-functioneringsgesprekken
3. Kindgesprekken
4. Leergesprekken
Houd leergesprekken met groepjes of individuele kinderen. Stel vragen als:
o Wil je dit eigenlijk wel leren?
o Hoe zou je het aan kunnen pakken?
o Waarom hebben we dit nu op deze manier gedaan?
5. Leesgesprekken
6. Positive Behaviour Support (PBS)
Fout gedrag als leraar voordoen. Dit vervolgens bespreken. Leerling goed laten voordoen,
afspraken afronden. Het goede voorbeeld door de leraar
7. Instaptoets
Ik vond het leerzaam om met de leerlingen in mijn groep aan de slag te gaan met het geven
van vrijheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Dit experiment heeft mij
uitgedaagd om de kinderen meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om hun eigen
keuzes te leren maken. Het vooraf in kaart brengen van de instructiebehoefte van de
leerlingen heeft mij hierbij geholpen. Door de instaptoets heb ik voor mijzelf een duidelijk
beeld gecreëerd. Tevens hebben deze resultaten mij geholpen om met de leerlingen in
gesprek te kunnen gaan over hun gemaakte keuzes.
Ik heb de manier waarop ik mijn rekenlessen de afgelopen periode heb vormgegeven als zeer
positief ervaren. Met een paar kleine aanpassingen wil er de komende periode dan ook graag
mee verder. Ik ben van plan om het inventariseren van de instructiebehoefte van de
leerlingen tijdens de lessen efficiënter aan te pakken. Dit door de leerlingen zelf in te laten
schrijven voor de instructies. Tevens wil ik ervoor zorgen dat het voor de leerlingen duidelijk
is op welke tijden de instructies gegeven worden. Door duidelijkheid over de
instructiemomenten te creëren kunnen de leerlingen de momenten waarop zij zelfstandig
werken beter inplannen en efficiënter gebruiken.
8. Rode draad
Aan het begin van het jaar vraag je leerlingen te vertellen wat ze van dit schooljaar
verwachten. Ondertussen wordt een bol rode wol (de rode draad) naar elkaar gegooid.
9. Denkwolkjes
10. Inzet van didactische werkvormen met reflectie op (didactische opbrengsten)
Coöperatieve werkvormen (werken in tweetallen, tweetal-coach, mix-paire-share); placemat
Flitsdictee
Reflectieopdrachten uit methoden gebruiken
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11. Kinderen schatten zelf in wanneer de toets gemaakt kan worden
12. Doelen bekend maken en leerlingen laten inschatten of ze de instructie moeten volgen
13.
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4. Reflectie leerlingen onderling
1. Reflectiekaartjes
Leerlingen hebben een stapel kaartjes met reflectievragen, waaruit ze om beurten in
tafelgroepen een kaartje pakken en met elkaar bespreken. Vragen kunnen thematisch een
kleur krijgen, met bijvoorbeeld kleuren voor: (1) voor het leren, (2) tijdens het leren, (3) na
het leren of voor: (a) samenwerken, (b) materiaalgebruik, e.d.
De vormgeving kan variëren: kratje met kaartjes, sleutelbos met kaartjes, e.d.
Hier zie je een voorbeeld van kaartjes die ook commercieel uitgegeven zijn
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2. Juniorcoach
Zie junior coachkaarten op www.coachkaarten.nl
3. Tutoring
4. Mentoraat
5. Complimentenbal
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6. Samen brainstormen
7. Reflectieblad samenwerken

8. Reflectieblad preentatie

9. Leerlingenraad
10. Mediation
11. Vraag-complimentenbord
Drie keer per week, bijvoorbeeld na de pauze, worden allerlei zaken in de klas besproken die
leerlingen op het vraag-/complimentenbord geschreven heben
12. Reflectie-minuutje
Frequent reflectiemoment in de klas
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13. Reflecteren met je maatje
Leerlingen bespreken: hoe heb je samen gewerkt? Wat heb je van je maatje geleerd? Wat
heeft je maatje van jou geleerd?
14. Tekst schrijven over eigen ontwikkeling
Twee keer per jaar leerlingen een tekst laten schrijven over hun ontwikkeling t.a.v. de
daltonkernwaarden (zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, reflectie)
15. Talentmuur
Leerlingen maken een blad over zichzelf (eigen interesses, e.d.) en hangen dat aan de
talentmuur.
16. Zonnetje van de week
Elke week wordt een van de leerlingen in het zonnetje gezet (complimenten met toelichting).
17. Eigenwijsjes
Kinderen gebruiken kaarten om aan te geven waar ze trots over / op zijn.
18. Bekijkdoos
Leerlingen uit groep 1 en 2 leggen werkjes waar ze trots op zijn in de bekijkdoos. Is aanleiding
voor een gesprek.
19. Smiley’s
Smiley’s inzetten bij kleuters voor en na speel-/werktijd.
20. Elkaars werk laten nakijken
21. Inzet feedbackfuncties van word gebruiken bij het schrijven van teksten op de computer
22.
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5. Reflectie leerling, leerkracht en ouders
1. Een heen-en-weerboekje school-thuis
2. Porfoliogesprekken met ouders
3. Tienminutengesprek
Leerling vertelt tijdens het tienminutengesprek over zijn leren aan zijn ouders. Hij bereidt het
gesprek voor aan de hand van bijvoorbeeld een formulier zoals dat op de Toonladder in Delden
gebeurt.

4. Ouder-kindgesprekken
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5.
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6. Reflectie leerling zelf
1. Video of geluidsopname
Laat kinderen zichzelf terug horen of terugzien en aan de hand van een aantal
reflectievragen vertellen of ze hun vooraf gestelde doel wel of niet bereikt hebben. (Denk
aan (hardop) lezen, een boekpresentatie, een discussie in de klas.
2. Reflectie vooraf
Laat kinderen nadenken over de volgende vragen:
1. Wanneer zou je tevreden kunnen zijn over vandaag?
2. Wat hoop je te ontdekken?
3. Ik ga met een goed gevoel weg als…?
4. Wat verwacht je van vandaag?
5. Ik hoop dat…
6. Mijn persoonlijke doel vandaag is…?
3. Reflectievragen achteraf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Het moeilijkste in de klas vandaag was…
Ik werk hier graag nog wat aan verder omdat…
Deze twee dingen heb ik geleerd…
Dit vond ik het leukste…
Heeft iemand vandaag iets grappigs gedaan?
Met wie heb je vandaag gespeeld? Wat speelde je?
Hier wist ik al iets over…
Wat moest ik kunnen?
Wat kan ik nu al?
Wat vond je van de taak?
En waarom vind je dat?
Wat vond je duidelijk aan de opdracht?
Wat vond je onduidelijk aan de opdracht?
Heb je de dagtaak/weektaak afgekregen?
Waarom is het wel/niet gelukt?
Heb je iets van je fouten geleerd?
Zo ja, wat heb je ervan geleerd?
Heb je vandaag iets aardigs gedaan voor een ander?
Is er iets wat je juf of meester anders had kunnen doen?
Vertel iets over wat je vandaag gelezen hebt.
Is er iets wat jij graag over zou willen doen?
Vertel iets over wat je vandaag gelezen hebt.
Is er iets wat jij graag over zou willen doen?
Vertel iets over wat je vandaag gelezen hebt.
Is er iets wat jij graag over zou willen doen?

4. Dagboekje
Het kind schrijft dagelijks een stukje in zijn of haar dagboekje. Het dagboekje is natuurlijk ook
een functionele ‘stelopdracht’. Let wel: een dagboek is vertrouwelijk: maar je kunt wel met
kinderen bespreken wat je zoal in je dagboekje kunt schrijven.
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5. De juffenbril
Leerlingen zetten de ‘juffenbril’ op en kijken als ‘de’ juf naar hun eigen werk

[Juffenbril, zoals gebruikt door juf Stieneke Eijkelenkamp op De Ontdekking in Almere]
Reflecteren kan op ‘veel manieren vorm krijgen. Tijdens de schrijflesjes in groep 3 kan de
leerkracht bijvoorbeeld op het eind van een schrijfoefening aan haar leerlingen vragen om
een gekleurde pen te pakken, eens goed naar het eigen werk te kijken en de letter, waar je
als kind het meest trots op bent, te omcirkelen. Zo leert een kind al snel kritisch naar zijn
eigen werk te kijken en zal hij zich bewuster worden van de criteria, waaraan zijn taak moet
voldoen.
Een van de middelen die kinderen kunnen helpen op een hoger niveau te reflecteren is de
juffenbril. In elke klas zou er een kunnen liggen. Als een leerling de juffenbril opzet, gaat hij
de wereld zien zoals de juf ‘m ziet. DE bril is inzetbaar voordat je aan een taak begint, als je
bezig bent met je taak en natuurlijk ook achteraf.
Bijvoorbeeld: Yasmine krijgt haar wat haastig gemaakte rekenwerk terug. Het werk ziet er
wat slordig uit en er zitten wat onnodige foutjes in. De leerkracht geeft de leerling met haar
werk ook de juffenbril: ‘Ik heb er niets bijgeschreven. Maar, zet jij mijn juffenbril eens op. En
kijk eens naar je werk. Wat zou jij er dan als juf onderzetten? Ik ben heel benieuwd.’
Yasmine zal nu met de ogen van juf naar haar werk kijken . Wat zou juf graag willen?
Wanneer is juf tevreden? Wat zou ik anders kunnen doen? Yasmine kijkt nu vanuit de
bedoelingen en criteria van haar juf. Ze wordt niet (negatief) beoordeeld, maar geeft zichzelf
feedback. De kans dat dit verworven bewustzijn op langere termijn op langere termijn leidt
tot betere resultaten, lijkt niet denkbeeldig.
Een leerling zou de juffen bril ook op kunnen zetten voordat hij aan het werk gaat: Waar
moet ik allemaal aan denken?- Wat zou de juf nu doen? Hoe zou zij beginnen aan deze
opdracht?
Een andere mooie toepassing : ‘Vandaag kijken we door deze bril allemaal naar …… (
bijvoorbeeld netjes werken)..’. Op het eind van de les wordt de bril aan verschillende
leerlingen gegeven: Kijk jij eens door deze bril naar je werk. Ben jij tevreden? Ook tussentijds
zou de bril aal aan een leerling kunnen worden gegeven om even te kijken met de ogen van
juf…
Juffenbril anders:
De juffenbril zou ook ingezet kunnen worden bij gedragsproblemen of ruzies: ‘Joep en Kees
hadden net behoorlijke ruzie met elkaar. Joep schold Kees stevig uit. ‘Joep, kijk jij nu eens
door deze bril en vertel me dan: Hoe voelt Kees zich als dat door jou tegen hem gezegd
wordt.’
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Of alternatief:
Zet de juffenbril maar eens op. Jij ziet, dat Joep en Kees geweldige ruzie met elkaar hebben.
Nou benn jij de juf. Wat vind jij ervan? Wat ga je doen?

6. Evaluatiethermometer
Kinderen hangen hun naamkaartje op een flap op de doelenmuur met een inschatting of ze
een bepaald doel al wel of niet beheersen.

7. Reflectiemandje
Op de G. Th. Rietveldschool wordt een reflectiemandje gebruikt in de groepen met
verschillende materialen erin.
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De smileys
- Groep 1 t/m 3
- Reflectie voor / tijdens / na
- Klassikaal / individueel
De leerkracht stelt een vraag en de leerlingen
beantwoorden deze vraag door het kaartje met de smileys
omhoog te houden en hun vinger op de goede smiley te
leggen. Groen betekent “goed”of “ja”, geel betekent “een
beetje goed” of “een beetje”, rood betekent “niet goed” of
“nee”. Bij individuele kinderen kun je doorvragen n.a.v. hun
smiley.
Voorbeeldvraag/-stelling: “Ik heb vandaag goed mijn best
gedaan”.
De thermometer
- Groep 4 t/m 8
- Reflectie voor / tijdens / na
- Klassikaal / individueel
De leerkracht stelt een vraag en de leerlingen
beantwoorden deze vraag door de thermometer omhoog
te houden en hun vinger op de goede kleur te leggen. De
kleuren geven de antwoorden weer van “heel goed”
(donkergroen) t/m “heel slecht” (rood), of van “helemaal
mee eens” (donkergroen) t/m “helemaal niet mee eens”
(rood).
Voorbeeldvraag/-stelling: “Ik heb goed op mijn eigen taak
gelet”.
Het happertje
- Groep 1 t/m 8
- Reflectie voor / tijdens / na
- Individueel
Je roept een kind bij je en dit kind noemt een getal onder
de 10. Zo vaak mag het kind met het happertje heen en
weer. Dan zijn er vier kleurtjes te zien. Het kind kiest een
van deze kleuren uit. Onder de kleur zit een nummer. Dit
nummer refereert aan een vraag. Je leest de vraag voor en
het kind geeft antwoord op deze vraag.
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De strandbal
- Groep
- Reflectie voor / tijdens / na
- Klassikaal
De bal wordt naar een leerling gegooid. Het vak waar de
duimen in staan, bevat de vraag die beantwoord moet
worden. Staan de duimen elk in een ander vak, dan mag de
leerling zelf kiezen welk van de twee vragen beantwoord
wordt.
De vragen op de strandbal bedenk en schrijf je er zelf op (in
overleg met je paralelgroepen), zodat ze aangepast zijn op
het niveau van de groep.
Strandbal achteraf over de hele dag
- Wat ik morgen nog eens wil proberen…
- Het leukste was…
- Ik ben trots op…
- Vandaag leerde ik….
- Het moeilijkste was…
- Nu kan ik…
De pingpongballen
- Groep
- Reflectie voor / tijdens / na
- Klassikaal / individueel
De vragen op de pingpongballen bedenk en schrijf je er zelf
op (in overleg met je paralelgroepen), zodat ze aangepast
zijn op het niveau van de groep. Zo kun je er zelf voor
kiezen of je er vragen opschrijft om vooraf, tijdens, of na
een taakmoment te evalueren.
De pingpongballen zijn klassikaal te gebruiken door een bal
te pakken en de vraag aan de hele klas te stellen. Ook kun
je deze individueel gebruiken door een kind bij je te roepen
en dit kind een bal te laten pakken.
Pingpongballen samenwerken achteraf
- Wie heb je goed kunnen helpen en waarmee?
- Heb je een tip voor iemand met wie je hebt
samengewerkt?
- Hield iedereen zich aan de afspraken? Welke
afspraken waren dat?
- Is het resultaat geworden zoals je het verwacht
had? Waardoor kwam dat?
- Heeft iedereen net zo hard gewerkt aan de
opdracht als jij? Waardoor kwam dat?
- Wat had je zelf nog meer/beter kunnen doen?
Waarom?
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De reflectieformulieren
- Groep 5 t/m 8
- Reflectie voor / tijdens / na
- Individueel
Er zijn drie formulieren: reflectie voor, tijdens en na de
taak. Het is de bedoeling dat er per (taak)moment één
formulier wordt ingevuld, dus óf voor het werken, óf
tijdens het werken, óf na het werken. De kinderen vullen
het formulier voor zichzelf in, met als doel zich bewuster te
worden van hun taakgedrag.
De reflectiekaartjes
- Groep 5 t/m 8
- Reflectie voor / tijdens / na
- Klassikaal / individueel
Er zijn drie verschillende soorten reflectiekaartjes: kaartjes
om te reflecteren vooraf, tijdens of na een taakmoment.
Wanneer je deze kaartjes klassikaal gebruikt, pak je zelf een
kaartje en lees je de vraag voor. De kinderen bedenken
allemaal voor zichzelf een antwoord en deze bespreek je.
Als je individueel reflecteert, roep je het kind bij je en laat
je dit kind een kaartje kiezen. Na het lezen van de vraag,
laat het kind antwoord geven.
De complimentenbal
- Groep 3 t/m 8
- Reflectie voor / tijdens / na
- Klassikaal/Individueel
De complimentenbal wordt aan het begin van de dag bij
een kind in zijn laatje gedaan. De overige kinderen weten
niet wie de complimentenbal heeft.
Het kind dat de complimentenbal in zijn laatje heeft, geeft
de andere kinderen de hele dag door complimenten. Aan
het eind van de dag moet de klas raden wie die dag de
complimentenbal in zijn laatje heeft gehad.
8. De dikke duim

9. Leren plannen
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De beertjes van Meichelbaum. Om de werkhouding en taakgerichtheid te verbeteren worden
vaak de beertjes van Meichenbaum gebruikt.

10. Reflectie-instructiewijzers

11. Nakijktafel
Leerlingen kijken hun eigen werk na

[Nakijktafel Toonladder Delden, groep 6]
12. De reflectie’boot’ / reflectie’muur
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Leerlingen schrijven eigen werkdoelen op een kaartje dat als een zeil op een boot, oid wordt
opgehangen.
13. De reflectieboot

14. Zelf bewijzen dat je het doel behaald hebt
Eigenaarschap over het eigen leren betekent niet alleen zelf doelen stellen en leren om ook
een plannetje te maken voor je eigen leren, maar ook (vooraf) al nadenken over hoe je straks
wil gaan bewijzen dat je het doel behaald hebt.
Vervolgens is het ook belangrijk dat er de gelegenheid is om te bewijzen dat je het doel
behaald hebt, bijvoorbeeld door op het whiteboard je naam te schrijven.
26. Laten zien dat je het kan in de onderbouw
Ook jonge kinderen kun je aanzetten tot het laten zien dat ze een bepaald doel al bereikt
hebben. Dat ze kunnen wat de bedoeling is. Hier zie je een voorbeeld: Geef het voorbeeld
dat ze moeten laten zien.
Je kunt dit ook uitwerken voor een hele leerlijn, bijvoorbeeld de kniplijn. Leerlingen houden
voor zichzelf bij in hoeverre ze gevorderd zijn in de kniplijn, die op De Horizon in Amsterdam
gebruikt wordt.

15. Post-its
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16.
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7. Reflectie op de taak
1. Leerpunten op de taak
Op de weektaak is er ruimte om een (week)doel te beschrijven dat voortkomt uit reflectie en
evaluatie op het werk van de vorige weektaak.
Let op! (groep 8)
Hoe ging het werken aan jouw aandachtspunt? Vertel hierover:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ga je volgende week verder werken aan dit aandachtspunt, of kies je een nieuw aandachtspunt?
Hoe ga je hier volgende week aan werken? Waar ga je op letten?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. X

•
•
•
•

Product
Zelf plannen werk
Persoonlijke doelen stellen
Doel bereikt?
Resultaat (aantal goed / fout, cijfer?)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proces
Planning nalopen
Satisfactie (smiley)
Tijdsinschatting, -bewaking
Werkvolgorde
Taakopvatting
Monitoren
Reflectie op samenwerken met maatje,
werkgroepje, tafelgroepje
Reflectie op leerkracht
Zichzelf een tip geven

3. Maatjes reflecteren op elkaar op de weektaak
Maatjes geven op elkaars weektaak aan hoe er gewerkt is
Let op! Je maatje vult dit in (groep 5)
Vertel hieronder hoe het samenwerken ging:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leerling:
Heb je nog iets toe te voegen aan wat je maatje opgeschreven heeft?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Reflectievraag op de taak
Kan de leraar doen, maar ook de leerlingen zelf. Bespreek de vraag tijdens en aan het eind
van de week (leerdoel van de week, tip aan jezelf op de taak, tip van je maatje aan jou,
compliment aan jezelf /van je maatje, eigen leerpunten, evaluatie adhv de taak
5. Thermometer / meter / klokje / smiley
Laat kinderen vooraf aangeven met een thermometer (), meter (kan ik het al), klokje (hoe
lang denk je er over te doen) en smiley (hoe leuk is de opdracht?) een inschatting maken
over een (opdracht op de) taak en achteraf nog een keer, zodat ze checken of hun
inschatting goed was of niet.
Bespreek achteraf waarom de inschatting wel of niet klopte
(Idee uit het OPA-project: Orthopedagogische Afstemming, prof. Stevens: Universiteit
Utrecht)
6. Tips en tops
Leerlingen schrijven tips en tops voor zichzelf als reflectie op de taak en zetten die vervolgens
om in een doelstelling voor zichzelf voor de volgende taak.
7.
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8. (Rap)portfolio
1. Inhoud van het portfolio

2. Praatpapier over het rapport
Voor het tienminutengesprek met ouders kun je kinderen laten nadenken over wat ze van het
rapport (van de leraar) vinden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van het volgende praatpapier.

3. Zelfevaluatie van kinderen in een startgroep
Aan de hand van een gesprek wordt met kinderen op papier een zelfevaluatie geschreven
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4. Zelfevaluatie in het rapport

5. Groep 4
Rapport 1
Rapport van mijzelf
Ik heb zin om te werken
Ik doe mijn schoolwerk goed
Ik kleur mijn weektaak goed af
Ik doe goed mijn best
Ik werk graag met anderen samen
Ik werk graag alleen

Schooljaar …./….
Nooit
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Soms
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Vaak

Altijd

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
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Ik help anderen graag
Ik vraag hulp aan anderen
Ik gebruik mijn hulpkaart
Ik kijk mijn werk goed na
Ik ga nietjes met de spullen om
Ik werk goed aan mijn taakbrief
Ik kies zelf of ik mee doe aan de uitleg

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Het volgende voorbeeld komt van een montessorischool

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
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6. (Zelf)reflectie over de kernwaarden
Groep 1-2

Vrijheid en verantwoordelijkheid

M1

E1

M2

E2

M1

E1

M2

E2

M1

E1

M2

E2

M1

E1

M2

E2

1. Ik kan zelf bepalen in welke volgorde ik mijn taken uitvoer
2. Ik weet hoe een witte pet moet reageren
3. Ik houd mij aan de klassenregels
4. Ik kan goed meedoen met instructie van de leraar
5. Ik kan zelf verschillende activiteiten op het keuzebord kiezen

Groep 3-4

Vrijheid en verantwoordelijkheid

1. Ik weet waar ik het beste mijn werk kan maken
2. Ik kan mijn eigen werk nakijken
3. Ik houd mij zonder controle aan afspraken
4. Ik kan zelf inschatten of ik meedoe met een rekeninstructie
5. Ik kies uit verschillende opdrachten uit het keuzewerk

Groep 5-6

Vrijheid en verantwoordelijkheid

1. Ik kan zelf bepalen welk werk ik waar en met wie kan maken
2. Ik houd mij aan de regels die we samen hebben opgesteld
3. Ik draag zorg voor onze spullen en omgeving
4. Ik kan zelf inschatten of ik meedoe met een instructieles
5. Ik kies bewust uit verschillende materialen uit de Talentenstudio

Groep 7-8

Vrijheid en verantwoordelijkheid

1. Ik kan zelf een persoonlijk leerdoel stellen en deze verwerken in de weektaak
2. Ik houd mij aan de regels die we samen hebben opgesteld en spreek anderen daarop
aan
3. Ik houd bij wanneer er huiswerk gemaakt moet worden en zorg dat dit op tijd weer
ingeleverd/geleerd is
4. Ik kan zelf bepalen of ik meedoe aan een instructieles of niet
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5. Ik kan meedoen in het uitbreiden van materiaal voor de Talentenstudio
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7. Reflectievragen voor kleuters
Voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat denk je dat je gaat leren?
Wanneer ga je de taakjes plannen?
Weet je wat je moet doen als je werk/taakje klaar is?
Denk je dat je zonder uitleg aan het werk kunt gaan?
Denk je dat je genoeg tijd hebt voor de taakjes?
Wat denk je te gaan doen als je klaar bent?

Tijdens:
1.
Kun je alles vinden wat je nodig hebt?
2.
Kun je dit taakje zelfstandig doen?
3.
Als je hulp nodig hebt, aan wie kun je dat vragen?
4.
Wat vind je een goede werkplek om je werk te maken?
5.
Met wie kun je goed (samen)werken?
6.
Kun je ook andere kinderen helpen?
Na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat heb je geleerd?
Wat vond je van de taakjes?
Wat heb je gedaan toen je klaar was?
Heb je goed gekeken of al je taakjes op het bord hangen?
Waar wil je de volgende keer opletten?
Heb je genoeg tijd gehad om je taakjes (af) te maken?
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8. Vragen voor reflectiekaartjes over samenwerken voor groep 7






























Wat was jouw taak?
Hoe ging het?
Waardoor ging dat zo?
Hadden de andere kinderen wat aan jouw taak?
Geef een voorbeeld.
Had jij wat aan de taak van andere kinderen? Vertel waarom.
Waren de taken goed verdeeld?
Waaruit blijkt dat de taken goed verdeeld waren?
Welke dingen heb je laten zien tijdens het samenwerken?
Welke dingen zou je anders doen?
Het moeilijkste in de klas vandaag was…
Ik werk hier graag nog wat aan verder omdat…
Deze twee dingen heb ik geleerd…
Dit vond ik het leukste…
Deze vraag stel ik me nog…
Ik zou nog wat meer willen weten over…
Hier wist ik al iets over…
Wat moest ik kunnen? Wat kan ik nu al?
Wat vond je van de taak? En waarom vind je dat?
Wat vond je duidelijk aan de opdracht? Wat vond je onduidelijk aan de opdracht?
Heb je de dagtaak afgekregen? Waar om is het wel/niet gelukt?
Heb je iets van je fouten geleerd? Zo ja, wat heb je ervan geleerd?
Heb je iets nieuws geleerd? Wat heb je geleerd?
Zeg je werk er verzorgd uit?
Vraag de kinderen wat zij hebben geleerd in deze les, wat ze begrijpen, onthouden en
kunnen.
Laat het lesdoel zien en vraag wat zij hier nog lastig aan vinden. Vraag de kinderen naar hun
aanpak.
Vertel wat u hebt gezien. Benoem eerlijk de voortgang op het lesdoel en de nog af te leggen
weg.
Vraag voor wie het nog lastig is en bespreek wat er nodig is om dit te leren.
Vertel wat de kinderen kunnen verwachten en wanneer ze opnieuw kunnen oefenen.

9. Vragen voor reflectiekaartjes voor tussentijdse evaluaties








10.

Waar loop je tegenaan? En kun je een oplossing bedenken?
Hoe heb je tot nu toe gewerkt?
Lukt het jou om een klasgenoot op weg te helpen met deze les?
Klopt je planning nog? En houd je dit goed bij op je weektaak?
Is er iets onduidelijk?
Ben je tevreden over het resultaat tot nu toe?
Hoe verloopt de samenwerking tot nu toe?
Wat gaat goed?

