Werkhouding
Zet een kruis in het hokje dat voor jou van toepassing is. Je mag ook een kruis op de lijn zetten
tussen twee ‘gezichtjes’

= ja, dat klopt

X

= meestal

= geen mening

X

= een klein beetje

= nee, dat klopt niet
Uitspraak

1. Ik schrijf op welke opdrachten ik heb gemaakt
2. Ik kijk na op het bord of ik alle taken heb gedaan
3. Ik kijk het werk na voordat ik het inlever.
4. Ik weet waarop ik moet letten en beoordeel zelf of het
werk goed is
5. Na de uitleg ga ik direct aan het werk met de
opdrachten.
6. Ik kan uitleggen hoe ik tot mijn antwoord ben gekomen
7. Ik vind de lessen leuk, en de opdrachten zijn ook leuk. Ik
wil daarom graag aan het werk.
8. Tijdens het werken aan opdrachten werk ik door, zodat
ik alles af heb aan het eind van de les.
9. Ik kan uitleggen wat nu beter gaat
10. Het lukt me altijd om mijn werk af te krijgen voordat de
tijd om is.
11. Ik kan altijd goed werken; ik heb de hulp van anderen
bijna niet nodig.
12. Ik kan lekker werken in de klas; ik heb geen last van
geluiden of dingen die andere kinderen doen.
13. Na de uitleg begrijp ik wat ik moet gaan doen en zorg
ik ervoor dat ik alle materialen heb.

©www.jufanja.eu

Zelfvertrouwen
Zet een kruis in het hokje dat voor jou van toepassing is. Je mag ook een kruis op de lijn zetten
tussen twee ‘gezichtjes’

= helemaal mee eens

X

= voor een groot deel eens

= evenveel eens en niet eens

X

= voor een klein deel eens

= helemaal niet mee eens
Uitspraak

1. Ik kan de vragen of opdrachten meestal goed maken
2. Ik krijg pluimpjes als ik een goed antwoord geef
3. Ik krijg altijd leuke opmerkingen over wat ik maak of
doe
4. Ik mag even nadenken voordat ik antwoord geef of de
opdracht maak
5. De juf/meester denkt vaak dat ik het werk goed zelf
kan maken
6. Ik krijg na het werk vooral uitleg over wat goed is
gegaan
7. De juf/meester wacht geduldig op me als dat nodig is.
8. De juf/meester is altijd vriendelijk tegen me, ook als ik
iets niet goed doe.
9. Ik krijg tijdens de uitleg van de les aan de groep ook
een beurt.

10. Ik kan mijn verhaal aan de juf vertellen
Hier kun je nog iets aan de juf vertellen:
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