
Doelenposters
 

Groep 3
Op basis van leerlijn leren leren van CED gROEP

samenwerken, taakaanpak en werkhouding



ik kijk en luister

naar de uitleg 

van een opdracht.



              ik lees van het bord

welke taak ik moet doen.



ik bedenk zelf met 

welke taak ik start.



ik kan 2 taken 

na elkaar uitvoeren.



Zo los ik een probleem op:
 

1. ik bedenk een oplossing.
 

2. ik zoek alles op.
 

3. ik vraag hulp van een maatje.
 

4. ik vraag het aan de juf of meester



Ik maak mijn taak zelfstandig

Ik ga alleen aan het werk.
Wij werken allemaal stil.
Ik los zelf mijn problemen op.

Wij zijn stil aan het werk.
Ik fluister om hulp bij mijn maatje.

Wij zijn stil aan het werk.
Ik kan hulp vragen aan de juf of meester.
Ik gebruik mijn vragendobbelsteen.



Ik werk             minuten 

zelfstandig aan een taak.



Ik werk             minuten 

zelfstandig aan een taak.



Ik werk             minuten 

zelfstandig aan een taak.



Ik zet door wanneer

een taak moeilijk is.



Ik zet door wanneer

een taak moeilijk is.



Als de werktijd bijna om is

en mijn taak nog niet af, 

dan werk ik flink door. 



Als mijn taak afgerond is,

                ga ik aan de slag

                met mijn klaarwerk. 



Als ik hulp nodig heb, 

dan vraag ik om hulp.



ik voer de 

opdracht uit zoals 

we afgesproken hebben.



als ik met een duo werk, 

dan maak ik eerst afspraken.

Wie start er?          of
Wat gaan we doen? 

Ik voer de opdracht uit zoals we hebben

afgesproken.



Ik controleer of ik al mijn

werk heb gemaakt.



- heb ik mijn best gedaan?

- had ik nog sneller kunnen werken?

- heb ik mijn problemen op kunnen lossen?

- heb ik al mijn werk af?

- hoe kan het de volgende keer nog beter?
 

Ik denk na over mijn werk



Als de juf vraagt om nog een keer

naar mijn werk te kijken,

probeer ik te ontdekken wat er 

mis is gegaan en dat verbeter ik.

 



als ik met een maatje werk, 

dan maak ik eerst afspraken.



Ik zoek zelf de spullen op!
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