
STARTER JUNIOR GEVORDERD EXPERT

Volgen van een 
instructie

Ik vind het nog lastig om 
instructie te volgen en doe 

niet altijd actief mee. Ik weet 
vaak niet wat ik moet doen.

Ik kan de instructie volgen 
maar doe niet altijd actief 

mee. Ik weet niet altijd wat ik 
moet doen.

Ik kan de instructie volgen en 
doe meestal actief mee. Ik 

weet meestal ook wat ik moet 
doen.

Ik volg actief de 
instructie en weet wat ik 

moet doen.

Doorzetten

Ik heb hulp nodig van de 
leraar om te starten met een 
taak en om vol te houden.

Ik kan starten aan een taak 
maar heb nog hulp nodig om 

vol te houden.

Ik kan starten aan een taak 
en heb alleen hulp nodig om 
vol te houden als het moeilijk 

wordt.

Ik kan starten aan een 
taak en goed 

volhouden, ook als het 
moeilijk wordt. Ik heb 

geen hulp meer nodig.

Een probleem 
oplossen

Ik heb nog veel hulp nodig 
om een taak te kunnen 

uitvoeren.

Als ik niet verder kom bij een 
taak vraag ik direct de 
leerkracht om hulp. Ik 

probeer er niet zelf achter te 
komen waarom ik niet verder 

kom.

Als ik niet verder kom bij een 
taak probeer ik erachter te 

komen waarom niet en vraag 
ik de leerkracht pas als ik 

hulp van een klasgenoot heb 
gevraagd.

Als ik niet verder kom bij 
een taak zoek ik zelf een 

andere oplossing. Ik 
vraag mijn klasgenoot of 

docent alleen als ik er 
echt niet uitkom.

Netjes en efficiënt 
werken

Ik vind het lastig om aan een 
taak te beginnen en zoek nog 
vaak naar de beste aanpak. 
Mijn werk is niet efficiënt en 
vaak niet netjes verzorgd.

Ik vind het soms lastig om 
aan een taak te beginnen en 

zoek soms nog naar de 
beste aanpak. Ik werk weinig 

efficiënt en lever mijn werk 
vaak onverzorgd bij de leraar 

in.

Ik begin vaak makkelijk aan 
een taak en hoef niet lang na 

te denken over de beste 
aanpak. Ik werk vaak efficiënt 

en lever mijn werk meestal 
netjes verzorgd bij de leraar 

in.

Ik begin makkelijk aan 
een taak en hoef niet 

lang na te denken over 
de beste aanpak. Ik 

werk efficiënt en lever 
mijn werk netjes 

verzorgd bij de leraar in.

(Eigen leerdoel)

EEN TAAK UITVOEREN



IK STA HIER! 

KRACHT 

 

WERKPUNT HANDTEKENING 

1 2 3 STAP 4 AFSPRAKEN DIE IK MAAK ZIJN.. 

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:  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________

STAP 3 WAAR GA IK AAN WERKEN? 
Ik vind dit onderdeel moeilijk doordat: 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
Ik kan dit oplossen door: 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Mijn leerkracht kan mij helpen met: 

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


