PLANNEN

STARTER

Planner of (digitale)
agenda

Leermiddelen

Leerwerk

Maakwerk

JUNIOR

Ik werk niet met een
(digitale)agenda of planner.

GEVORDERD

Ik vind werken met een
Ik vind het werken met een
(digitale) agenda of planner niet (digitale) agenda of planner
zinvol. Ik werk er alleen mee
zinvol maar het lukt mij nog
als de docent dat van mij
niet om hem dagelijks te
verwacht.
gebruiken.
Ik heb bijna altijd alle
leermiddelen bij me.

EXPERT
Ik vind het werken met
een (digitale) agenda of
planner erg zinvol en
gebruik hem dagelijks.

Ik vergeet bijna dagelijks
wel één of meerdere
leermiddelen mee te nemen
naar school.

Ik vergeet bijna wekelijks wel
één of meerdere leermiddelen
mee te nemen naar school.

Ik heb altijd alle
leermiddelen bij me.

Ik vergeet vaak mijn
leerwerk in te plannen en
heb daardoor te weinig tijd
voor het leerwerk.

Ik plan mijn leerwerk vaak wel Ik plan mijn leerwerk altijd in Ik plan mijn leerwerk altijd
in maar begin vaak laat ermee. en ik begin redelijk op tijd. in en ik begin ruim van te
Daardoor heb ik bij moeilijkere Ik heb bij de meeste vakken voren met leren. Daardoor
heb ik altijd voldoende tijd
vakken te weinig tijd voor het
voldoende tijd voor mijn
voor het leerwerk.
leerwerk.
leerwerk.

Ik vergeet vaak mijn
maakwerk in te plannen en
heb het daardoor vaak niet
af.

Ik plan mijn maakwerk vaak
Ik plan mijn maakwerk altijd
Ik plan mijn maakwerk
wel in maar begin te laat en
in en ik begin redelijk op tijd altijd in en ik begin ruim
heb het daardoor maar net op met mijn maakwerk zodat op tijd zodat het op tijd af
tijd af. Ik ben vaak van mening
het op tijd af is. Ik ben
is en ik tevreden ben over
dat de kwaliteit van het
soms van mening dat de
de kwaliteit.
maakwerk beter zou zijn als ik kwaliteit beter zou kunnen
meer tijd had genomen.
als ik meer tijd had
genomen.

(Eigen leerdoel)

IK STA HIER!
STAP 3 WAAR GA IK AAN WERKEN?

STAP 1 INFORMATIE

Naam _______________________________________
Groep _______________________________________
Datum _______________________________________

STAP 2 HOE GAAT HET?

Streep per onderdeel aan of je een starter, junior,
gevorderde of expert bent.
Ik ben al heel goed in het onderdeel:

____________________________________
____________________________________

Ik moet nog werken aan het onderdeel:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1

2

3

KRACHT

WERKPUNT

HANDTEKENING

Ik vind dit onderdeel moeilijk doordat:
____________________________________________________
____________________________________________________

Ik kan dit oplossen door:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Mijn leerkracht kan mij helpen met:

____________________________________________________
____________________________________________________
Mijn ouders kunnen mij helpen met:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

STAP 4 AFSPRAKEN DIE IK MAAK ZIJN..

