
Overzicht Inhoud  
Online Training Lesgeven in combinatieklassen 

Je kunt de les die je hebt gevolgd hier afvinken :-). 

V 1 = Video gekeken 
V 2 = Werkbladen ingevuld

Onderdeel V V
1 Inleiding en werkwijze
2 Kies bewust: creëer je eigen visie
3 De voorbereiding
4 Houd het simpel
5 Plan het schooljaar
6 Infrastructuur
7 Omgaan met methodes
8 Regels en routines
9 Instructie en zelfstandig werken

10 Ouders en andere belanghebbenden
Bonus: interview met Marjolein



Deel 1 Opdracht A 

Print werkblad A uit en schrijf op wat je tot nu toe allemaal deed 
om orde te houden: 

1 Je krijgt een combinatieklas. Waarom krijg jij die klas?  
(Als je niet weet waarom: wat denk je?)

2 Waar zie je tegenop?

3 Waar heb je zin in?

4 Welke voordelen en kansen zie je al?



Deel 2 Opdracht A: Visie is een keuze 

Er zijn, kort door de bocht, drie soorten scholen. Door deze vragen 
te beantwoorden, kun je een visie kiezen die past bij de visie van 
de school. 
• Programmagerichte school (P) 
• Ervaringsgerichte school (E) 
• Ontwikkelingsgerichte school (O) 

Lees de stellingen en omcirkel wat voor jouw school van toepassing is: 

Beleid

P Gebruik van klassikale methodes

E Methodes zijn niet leidend

O Verschillende niveaus en groepsoverstijgende instructies

Aanbod

P Doelgerichte activiteiten en programma’s

E Betekenisvolle activiteiten met vrije keuzen voor lln

O Instructie in kleine groepjes op niveau

Organisatie

P Aparte instructies voor de verschillende leeftijdsgroepen

E Veel verschillende werkhoeken; ruimte voor initiatieven van lln

O Betekenisvolle activiteiten gericht op exploratie door lln



Welke letter heb je het meest omcirkeld? P E O 

Zijn er punten waarop je wilt afwijken in je eigen klas? 
Ja / nee 

Activiteiten

P Alle lessen volgen een gericht plan volgens het rooster

E Lessen en activiteiten sluiten aan bij de behoeften van lln

O Lessen volgens thema, opgesteld n.a.v. wensen van lln

Organisatie

P Aparte instructies voor verschillende leeftijdsgroepen

E Veel verschillende werkhoeken; ruimte voor initiatieven van lln

O Betekenisvolle activiteiten gericht op exploratie door lln

Inrichting lokaal

P Eigen werktafels, kasten met materialen, werkbladen als 
leermiddel

E Veel hoeken, verschillende werkplekken (ook op de gang), 
veel verschillende materialen, veel ruimte voor initiatieven van 
lln

O Geen eigen tafels; werkplekken door de gehele school, veel 
vrije materialen, veel ruimte voor initiatieven van lln



Ruimte voor notities 

T.a.v. beleid

T.a.v. aanbod

T.a.v. Organisatie

T.a.v. Activiteiten

T.a.v. Inrichting van het lokaal



Deel 2 Opdracht B: Visie is een keuze 

Criteria t.a.v. te maken keuzes +/-

1 Krijg je voldoende steun van directie en IB?

2 Is er een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner 
beschikbaar om je te helpen?

3 Krijg je een LIO of stagiaire?

4 Heb je voldoende kasten, bakken, tafels, stoelen, 
borden, werkhoeken, timers, dagritmekaarten, 
oefenmateriaal, borden, etcetera?

5 Denk je dat de methodes goed te gebruiken zijn in een 
combinatieklas?

6 Zijn er lessen/ instructies die je graag wilt combineren?

7 Zijn er klassenoverstijgende activiteiten?

8 Heb je een overzicht van alle leerlijnen?

9 Heb je al een beetje nagedacht over de plaatsing van 
jouw bureau, instructietafels en looproutes?

Ruimte voor aantekeningen: 



Deel 2 Opdracht C: Visie is een keuze 

Checklist Kennis & Vaardigheden - Welke beheers je al? +/-

1 Ik ken de einddoelen van de groepen en vakken

2 Ik heb kennis van vakspecifieke didactiek

3 Ik ken verschillende instructiemodellen

4 Ik ken voldoende coöperatieve werkvormen

5 Ik weet hoe de methodes opgebouwd zijn

6 Ik kan reflecteren op mijn eigen handelen en naar 
aanleiding daarvan mijn  organisatie en instructie 
aanpassen

7 Ik durf ruim de tijd te nemen om de leerlingen nieuwe 
routines te leren

8 Ik heb voldoende geduld en doorzettingsvermogen om 
een nieuwe aanpak vol te houden

9 Ik kan mijn werk na schooltijd loslaten

Ruimte voor aantekeningen: 



Deel 2 Opdracht D: Visie is een keuze 

Checklist Organisatiemodellen:  
vink aan wat jou het meeste aanspreekt:

V

1 Methodisch werken aan rekenen, taal, schrijven en lezen 
Wel / niet onderdelen clusteren

2 Methodisch werken aan de zaakvakken; iedere klas aan 
het eigen jaar

3 Methodisch werken aan de zaakvakken; alle klassen aan 
hetzelfde jaar

4 Methodisch werken aan de creatieve vakken; iedere klas 
aan het eigen jaar

5 Methodisch werken aan de creatieve vakken; alle 
klassen aan hetzelfde jaar

6 Klassikale zelfstandige verwerking

7 Thematisch werken aan rekenen, taal, schrijven en lezen

8 Thematisch werken aan de zaakvakken; alle klassen aan 
het eigen thema; verschillende opdrachten

9 Thematisch werken aan de zaakvakken; alle klassen aan 
hetzelfde thema; gezamenlijke opdrachten

10 Thematisch werken aan de creatieve vakken; alle 
klassen aan het eigen thema; verschillende opdrachten

11 Thematisch werken aan de creatieve vakken; alle 
klassen aan hetzelfde thema; gezamenlijke opdrachten

12 Dagtaak/ weektaak voor zelfstandig werken

13 Overwegend apart aanbod voor alle groepen

14 Overwegend verbonden aanbod voor alle groepen



Deel 2 Opdracht E: Visie is een keuze 

Welk organisatiemodel kies je? 

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

Welke drie dingen vind jij heel belangrijk als het over 
combinatieklassen gaat? 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Welke drie dingen wil je in ieder geval? 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat wil je beslist NIET? 

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

Welke drie dingen moet je nog vragen/ regelen/ leren? 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 



Teken en/of schrijf en/of knip & plak hieronder jouw 
visie op het lesgeven in combinatieklassen: 



Deel 3 Opdracht A: De voorbereiding 

1a Welke mindset kies je voor jezelf?

1b Welke mindset kies je voor je leerlingen?

2 Welk zichtbaar gedrag hoort bij samenwerken?

4 Welke werkplekken en hoeken heb je al bedacht?

5 Welke materialen ontbreken zeker?

6a Welke methodes wil je graag gebruiken? Of juist niet?

6b Welke thema’s kies je voor dit jaar?



Deel 4 Opdracht A: Houd het simpel 

Welke keuzes maak je nu al definitief om het simpel te 
houden?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Deel 5 Opdracht A: Plan je schooljaar 

Afvinklijst voor een goed gepland schooljaar V

Klassenboek

Dagtaak/ weektaak / planbord/ dagritmekaarten

Grote agenda

Alles in agenda gezet dat al vast staat

Doelen m.b.t. groepsvorming en s.e.o.

Overzicht van routines en afspraken

Leerdoelen & Lesdoelen per vak

Te koppelen lesactiviteiten in een overzicht

Overzicht overige activiteiten 

Evaluatiemomenten

Aan te leren werkvormen

Extra oefenmateriaal

Verdiepingsopdrachten

Zelfstandig werkopdrachten

Kopieerplan

Rooster



Deel 6 Opdracht A - Afvinklijst Infrastructuur 

Groepssamenstelling V

Groepsvormende activiteiten

www.stoeltjesdans.nl

Overzicht van niveaus

Instructiegroepen samenstellen

Maatjeslijst

Basisinrichting V

Tafelopstelling

Kasten met materialen

Borden

Werkplekken

Vaste looproute

Over geluid V

Geluidsthermometer

Timer/ muziekjes

Overleggen

Instructie geven

Rustig werken

Storingen

http://www.stoeltjesdans.nl


Werkplekken V

Alleen werken

Samenwerken

Hoeken

Losse tafels

Gang

Kring

Taakkaarten V

Dagtaken

Weektaken

Basisstof

Verdiepingsstof

Verrijkingsstof

Extra oefenmateriaal

Prikkels en Posters V

Lokaal leeg 

Relatie als basis

Routines en afspraken

Datamuren

Creatieve muren



Deel 6 Opdracht B - Materialen 

Leerlingen V

Pen/ potlood / gum

Instructieschriften voor spelling, rekenen en …

Aandachtsblokje of -kaartje

Wisbordje met doekje en stift

Dag- of weektaak

Kladblok

Pictogrammen voor taakgericht werken

Gevoelsthermometer

Kopieerbladen V

Rekenen (https://www.sommenmaker.nl/)

Taal (https://www.123lesidee.nl/index.php/site/links/1451)

Spelling (https://basisonderwijs.online/spellingwerkbladen.html)

Ralfilezen (https://www.ralfilezen.nl/)

Handschriftopdrachten

Stenvertblokken

Aan de muur V

Klassenregels

Afgesproken routines

Datamuur met doelen

https://www.sommenmaker.nl/
https://www.123lesidee.nl/index.php/site/links/1451
https://basisonderwijs.online/spellingwerkbladen.html
https://www.ralfilezen.nl/


Leraar V

Ketting/ beer/ pop / foto duopartner

Bekers met ijslollystokjes met namen (ook per groep)

Voorleesboek

Dagritmekaarten

Stoplicht

Timer

Stemthermometer

Boeken met moppen/ gedichten

Boekje met energizers

In kasten V

Rekenmaterialen (Rekenrek, MAB, abacus)

Dubbelstenen

Knutsel- en tekenmateriaal

Leesboeken

Woordenboeken

Koptelefoons

Inleverbakken

Uitdeelbakken

Nakijkbakken

Atlas

Wereldbol/ wereldkaart



Keuzewerk V

Themaboekjes (https://www.juf-milou.nl/)

Sudoku’s, raadsels, breinbrekers, rebussen, woordzoekers

Techniekproefjes

Crea-opdrachten (natekenen, origami, mandala)

Pluswerk (wiskunde, Frans, Spaans)

Kalligrafie

Luisterboeken

Yatzee

Taal- en rekenspelletjes (https://www.schoolboekenthuis.nl/)

Tangram

Scrabbel

Puzzels

Logiblokken

Domino’s

Memory

Loco

Logico

Kwartetten

Constructiemateriaal/ Lego

Opdrachten op PC of Laptop

https://www.juf-milou.nl/
https://www.schoolboekenthuis.nl/


Jouw eigen lijst V



Deel 6 Opdracht C - Voorbeeld takenkaart 

Ik heb alles af: ja/ nee 

Ik ben trots mijzelf: ja/ nee 

Volgende week/ dag ga ik……………………………………………………….

Naam:

Groep:

Weeknummer:

Datum werk af:

Instructielessen V

Verplichte opdrachten V

Keuzeopdrachten V



Deel 7 Opdracht A - Stappenplan Methodes 

Criteria opstellen 

Waar moet een methode aan voldoen om deze te kunnen 
gebruiken in een combinatieklas? 

Gebruik de criteria die jij belangrijk vindt. 
Je kunt zelf ook criteria toevoegen. 

Criterium Ja/Nee
Duidelijke leerdoelen
Bruikbaar overzicht van vaardigheden
Voldoende oefenstof per lesdoel (minimaal 21 oefeningen)
Verdiepings- & verrijkingsopdrachten
In de handleiding staat aangegeven hoe de methode gebruikt 
kan worden in een combinatieklas
Differentiatie is mogelijk
Opdrachten in het werkboek zijn zelfstandig te maken
Bruikbaar in een thema
Weinig aanpassingen nodig voor het geven van instructie



Deel 7 Opdracht B - Stappenplan Methodes 

Handleiding scannen 

Pak alle handleidingen van de methodes erbij. 
Kies van iedere methode het hoogste leerjaar. 
Print dit werkblad één keer uit. 
Vul de criteria aan. 
Kopieer het blad zo vaak als je methodes hebt. 
Vul het blad in per methode. 

Methode: Ja/Nee
Duidelijke leerdoelen
Bruikbaar overzicht van vaardigheden
Voldoende oefenstof per lesdoel (minimaal 21 oefeningen)
Verdiepings- & verrijkingsopdrachten
In de handleiding staat aangegeven hoe de methode gebruikt 
kan worden in een combinatieklas
Differentiatie is mogelijk
Opdrachten in het werkboek zijn zelfstandig te maken
Bruikbaar in een thema
Weinig aanpassingen nodig voor het geven van instructie



Deel 7 Opdracht C - Stappenplan Methodes 

Lijst van vakken 

Op dit blad maak je een overzicht van alle vakken die je dit jaar 
wilt geven. 
Het kan zijn dat je later nog vakken moet schrappen of 
samenvoegen. 
Je kunt alvast kiezen hoe je het vak wilt geven; ook dit kun je later 
nog aanpassen. 
Je kunt zelf ook vakken toevoegen. 

Lesvak Methode Leerlijn Thema Apart/ 
Samen

Rekenen
Taal
Grammatica
Spelling
Schrijven
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Woordenschat
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Burgerschap
Godsdienst en levensbeschouwing
Engels
Verkeer
Aardrijkskunde
Topografie
Geschiedenis
Tekenen



Lesvak Methode Leerlijn Thema Apart/ 
Samen

Muziek
Handvaardigheid
Gymnastiek
Biologie
Techniek
Fries
Seksuele voorlichting



Deel 7 Opdracht D - Stappenplan Methodes 

Lijst met leerdoelen 

Pak de leerlijnen erbij: www.slo.nl 
Pak de Cito-toetsen erbij. 
Zo kun je ervoor zorgen dat de leerlingen bepaalde stof al 
hebben gehad voordat deze door Cito getoetst wordt. 
Pak ook de methodes erbij waarvan je denkt dat je die wilt gaan 
gebruiken. 

Op dit werkblad maak je een overzicht van alle leerdoelen die je 
dit jaar wilt behalen. 
Print het blad uit en kopieer het per vak /per leerjaar. 

Vul het blad per vak & leerjaar in per periode: 

Periode 1: t/m herfstvakantie 
Periode 2: t/m kerstvakantie 
Periode 3: t/m voorjaarsvakantie 
Periode 4: t/m herfstvakantie 
Periode 5: t/m herfstvakantie 

Arceer later de leerdoelen die overlappen. 
Vink meteen aan of het leerdoel in de methode wordt behandeld. 
Zo niet, dan weet je dat je daar zelf lessen voor moeten zoeken 
of maken. 
Zorg altijd voor voldoende oefenstof: minimaal 21 opdrachten 
zorgen voor automatiseren & herinneren. 
Er is voldoende gratis oefenstof te vinden op internet.  
Print, kopieer en bewaar in mappen of bakken; per vak en per 
lesdoel. Dit kun je per periode doen. 

http://www.slo.nl


Lesvak: ………………………………………………………………………. 

Leerjaar: ……………. 

Periode: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Lesdoel Methode?



Deel 7 Opdracht E - Stappenplan Methodes 

Overzicht van lesdoelen 

Op dit werkblad maak je een overzicht van alle lesdoelen per 
leerdoel. Je kunt ook meteen de weeknummers invullen. 
Lesdoel = dat wat de leerlingen na de les kunnen of weten. 
Print het blad uit en kopieer het. 

Vul het blad in per periode: 

Lesvak: ………………………………………………………………………. 

Leerjaar: ……………. 

Periode: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Leerdoel: ……………………………………………………………………. 

Lesdoel Weeknr.



Lesvak: ………………………………………………………………………. 

Leerjaar: ……………. 

Periode: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Leerdoel: ……………………………………………………………………. 

Lesdoel Weeknr.



Deel 8 Opdracht A - Routines en afspraken 

Routine/ afspraak Hoe ziet het er uit? (Zichtbaar gedrag)

Gedrag op de gang

Gedrag op het plein

Hoge betrokkenheid

Luisterhouding

Lopen door de klas

Gebruik van hulpmiddelen

Samenwerken

Werk inleveren

Werk nakijken

Uitdelen

Opruimen

Stemgebruik

Stilte

Studiehouding

Anderen helpen

Grenzen stellen

Kijken naar je eigen gedrag

Actief meedoen met de les

Uitgestelde aandacht

Anderen aanspreken op hun gedrag

Taakgericht werken

Verantwoordelijk gedrag



Leg de routines en afspraken één voor één uit. 
Je kunt zelf ook nog routines toevoegen. 
Oefen ze… net zolang tot het goed gaat. 

De werkwijze is als volgt: 

1. Bedenk hoe je wilt dat iets gaat 

2. Geef de routine een naam, een teken of een nummer.  

3. Nummer de stappen 

4. Zet de stappen genummerd op het bord – met de tijd die ze 
ervoor hebben 

5. Oefen net zolang tot alle leerlingen dit vlekkeloos kunnen: je 
kunt er een wedstrijd of spelletje van maken: steeds sneller en 
sneller 

6. Let op: je moet eerst de opdracht geven en daarna pas het 
teken - daarna volgt pas actie van de leerlingen. Die volgorde 
moet je goed uitleggen en oefenen 

7. Complimenteer de leerlingen die meewerken 

Extra punten: 

1. Een leerling die saboteert geef je geen straf: je grijpt in en laat 
het nog eens doen – door de hele klas, of door een paar 
leerlingen 

2. Besteed extra aandacht aan routines zoals binnenkomen, 
wisselingen, beurten geven en het lokaal verlaten 

3. Tijd is heel belangrijk: gebruik een timer 

Zie leerlingen als Teletubbies: ‘… en nóg een keer…!’ 



Lijst van consequenties 

Mogelijke overtreding Consequentie



Deel 8 Werkblad B: Regels en Routines 

Om rustig te werken moeten leerlingen vijftien dingen weten: 

1. Wat moeten ze precies doen? 

2. Aan welke criteria moet de te maken opdracht voldoen? 

3. Waar mogen ze werken? 

4. Met wie mogen ze werken? 

5. Welke werkvorm/ strategie moeten ze toepassen? 

6. Welke materialen hebben ze nodig en waar vinden ze die? 

7. Mogen ze lopen?  

8. Mogen ze praten? Zo ja: hoe hard? 

9. Wat moeten ze doen als ze vastlopen of een vraag hebben? 

10.Ben jij als leraar wel of niet beschikbaar? 

11.Wanneer moet het af zijn? 

12.Wat moeten ze doen met de gemaakte opdracht? 

13.Wie kijkt de gemaakte opdracht na? 

14.Moet er iets geregistreerd worden? Zo ja: waar? 

15.Wat moeten ze doen als ze klaar zijn? 



Deel 9 Opdracht A - Lesopbouw combinatieklas voorbereiden 

Vakgebied: ……………………………………………………………….. 

Aan groep/ lln: …………………………………………………………………………………………….. 

Wat doen de andere leerlingen? ………………………………………………………………………………………. 

1 Lesdoel (= wat de lln kunnen/ weten aan het eind van deze les…)

2 Voordoen - Samen doen - Zelf doen

V

S

Z

3 Verwerkingsopdracht

4 Verlengde instructie

V

S

Z

5 Opdracht zelfstandig werken (op de taakkaart)

6 Werkvorm en Afspraken t.b.v. samenwerken

W

A

7 Tijd

8 Radarmomenten

9 Afspraken m.b.t. uitgestelde aandacht

* Inleveren / nakijken / deadline / andere opmerkingen (Z.O.Z.)



Ruimte voor Aantekeningen 



Deel 9 Opdracht B - Checklist Zelfstandig Werken 

Houding van de leraar

Ik heb vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en dat spreek ik uit

Ik durf leerlingen los te laten

Ik kan accepteren dat dingen soms anders gaan

Pedagogisch klimaat

De leerlingen voelen zich thuis in de klas

De leerlingen durven zelf opdrachten te maken

De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht

Activiteiten uitvoeren

Alle opdrachten zijn zinvol en doordacht

Er is voldoende materiaal en meer dan voldoende oefenstof

De leerlingen kunnen taakgericht werken

Ruimte

Er zijn voldoende (rustige) werkplekken

Materialen en bakken hebben een vaste plek 

Er is een vaste instructietafel/ plaats voor instructie

Tijd

Iedere opstart verloopt rustig en vlot; met een begintaak

Ik reageer consequent op leerlingen die storen

Leswisselingen verlopen volgens routine

Afspraken en routines

Alle afspraken en routines liggen vast op papier (in het klassenboek)

Alle leerlingen houden zich aan de afspraken en routines

Leerlingen weten te allen tijde wat er van hen verwacht wordt

Ik evalueer regelmatig met de leerlingen

Ik durf afspraken bij te stellen



Deel 9 Opdracht C - Werkvormen 

Hieronder staan verschillende werkvormen 
Leer ze één voor één, stap voor stap aan; je kunt de data vast plannen 
Bij iedere opdracht vertel je welke werkvorm(en) ze moeten gebruiken 

Aandachtspunten Datum V

1 Alles pakken wat je nodig hebt + instructieschrift

2 Opdracht lezen

3 Taak maken

4 Werk nakijken / inleveren

5 Opruimen

6 Taak afvinken op takenkaart

Samenwerken met twee Datum V

1 Om de beurt vragen stellen & antwoorden noteren

2 Wisbordjes invullen & vergelijken

3 Een mindmap maken

4 Elkaar overhoren met opdrachtkaartjes en 
wisbordjes

Samenwerken in een groep Datum V

1 Kies eerst een voorzitter

2 Placemat-methode

3 Brainstorm-methode met post-its

4 Ieder een tak van een mindmap invullen



Een ander helpen (met instructieschrift) Datum V

1 Instructieschriften vergelijken (en aanpassen)

2 Voorlezen - herhalen

3 Voordoen - nadoen

4 Andere strategie stap voor stap uitleggen

Jouw eigen werkvormen Datum V

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Deel 10 Opdracht A - Communicatieplan  
In te zetten voorafgaand aan de start van een combinatiegroep 

Stap Actie Datum

1 Medezeggenschapsraad mondeling informeren

Oudergeleding informeel vragen naar eerste reactie

Open vragen stellen en luisteren

2 Ouders globaal informeren over voornemen 

Luister naar alle vragen en opmerkingen; neem ze serieus

Let op: Geen discussie of argumenten inbrengen

3 Groepje ouders uitnodigen voor gesprek

Vraag naar alle kansen en bedreigingen

Vraag om tips voor communicatie naar andere ouders

4 Informatieavond voor alle ouders

Benoem de waarom en deel de visie

Noem de voordelen

Noem de nadelen expliciet

Vraag meteen om feedback

Verwacht weerstand; noteer alle bezwaren

Let op: Schiet niet in de verdediging

5 Start informele gesprekken met weerstand-ouders

Stel alleen maar vragen; het gaat om luisteren

Laat ouders zoveel mogelijk hun eigen vragen beantwoorden

6a Weinig of geen weerstand? 

Breng regelmatig verslag uit over de groep

6b Veel weerstand?

Vertel ouders dagelijks over het verloop van het proces

Laat ouders in de klas kijken (zodra het draait)

Houd het bij jezelf: je bent lerend



Deel 10 Opdracht B - Checklist perfecte leraar 

Ik houd van uitdagingen

Ik kan goed organiseren

Ik denk in kansen in plaats van bedreigingen

Ik durf hulp te vragen

Ik ben pedagogisch sterk

Ik kan de leerlijnen van alle groepen verbinden en omzetten in lessen

Ik durf vakken te schrappen en samen te voegen

Ik durf de methode los te laten

Ik kan goed instructie geven; ik kan goed uitleggen

Ik kan over de grenzen van mijn eigen groep heenkijken

Ik kan mijn eigen grenzen aangeven en bewaken

Ik kan consequent reageren

Ik kan ouders en collega’s aanspreken op hun gedrag

Ik kan voor mijzelf opkomen

Ik kan werk delegeren aan anderen

Ik ben altijd vrolijk en heb gevoel voor humor

Ik kan een flexibel rooster maken

Ik kan op mijn mening terugkomen

Ik heb oog voor de noden van de groep en van de individuele leerling

Ik heb heb geduld en doorzettingsvermogen

Ik onderhoud goede relaties met alle leerlingen en hun ouders

Ik investeer veel tijd in een positief groepsklimaat 

Ik kan flexibel inspelen op de waan van de dag

Ik mag fouten maken

Ik vind het prima als het niet altijd lukt

Ik ben een perfecte leraar  
(Deze mag je alleen aankruisen als je de vorige ook hebt aangekruist)


