
Doelenblad
REKENEN BEGR. LEZEN SPELLINGTECHN. LEZEN

WERKHOUDING

In deze periode werk ik aan dit onderdeel..

Hoevaak ga ik dit oefenen?

Wat of wie heb ik daarvoor nodig?

Hoe zorg ik dat ik gemotiveerd/gefocust blijft op mijn doel?

Mijn doel is dus (SMART)..

Waarom wil ik dit verbeteren? Welk resultaat levert dat mij op?

Als ik het doel behaald heb, dan beloon ik mezelf met...

WOORDENSCHAT ENGELS GRAMMATICA

WERKWOORDEN

GEDRAG

HUISWERKTOPO

NETHEID TEMPO SAMENWERKEN



Wat kon er beter?
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2
3

Evaluatieblad
Mijn doel was.. Doel behaald?

Wat ging er goed?

Wat kon er beter?

Ik vond het zo gaan..

Ruimte voor opmerkingen



Datablad
Ik heb al zoveel keer mijn doel behaald of nóg niet..

REKENEN

KLEUR DE BOLLEN GROEN ALS HET IS GELUKT.

BEGR. LEZEN TECHN. LEZEN

SPELLING WERKWOORDEN TOPO

GRAMMATICA ENGELS WOORDENSCHAT

HUISWERK NETHEID WERKHOUDING

GEDRAG SAMENWERKEN TEMPO



hulpblad voor de leerkracht

REKENEN BEGR. LEZEN SPELLINGTECHN. LEZEN

WERKHOUDING

In deze periode werk ik aan dit onderdeel..

Hoevaak ga ik dit oefenen?

Wat of wie heb ik daarvoor nodig?

Hoe zorg ik dat ik gemotiveerd/gefocust blijft op mijn doel?

Mijn doel is dus..

Waarom wil ik dit verbeteren? Welk resultaat levert dat mij op?

Als ik het doel behaald heb, dan beloon ik mezelf met...

WOORDENSCHAT ENGELS GRAMMATICA

WERKWOORDEN

GEDRAG

HUISWERKTOPO

NETHEID TEMPO SAMENWERKEN

Wat kan er beter? Waarom kan dit nog beter? Wat gebeurt er als ik dit verbeter?
Wat kan ik er mee bereiken? Welke gevolgen heeft dit? Wat hebben anderen er aan?
Kortom: welk resultaat brengt het mij?

Hoe ga ik dit aanpakken? Welke materialen heb ik nodig? Hoe kom ik aan deze
materialen? Verwacht ik iets van de leerkracht, ouders, vrienden of anderen? 

Hoeveel tijd gaat hier in zitten? Hoelang heb ik hier voor nodig? Hoeveel minuten
besteed hier dagelijks aan? Doe ik het elke dag? Of twee keer in de week? Wanneer
plan ik dit? Op welke dag plan ik dit? 

Schrijf ik mijn doel ergens zichtbaar op dat ik het niet vergeet? Heb ik hiemand
daarvoor nodig? Heb ik een vast schema/rooster nodig? Moet ik mezelf belonen als
het lukt? Wat gebeurt er als ik mijn doel niet haal? 

Voorbeeld: 
1) Ik ga 2x in de week (op maandag en donderdag) 15 minuten tafels oefenen op de
computer.
2) Ik kan aan het einde van de week alle weekwoorden correct opschrijven.




