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Inleiding
Dit groeidocument bevat de beschrijving van de implementatie/invoering van het projectonderwijs
op de Ladder in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018. Het projectonderwijs streeft
ernaar een verbinding te maken tussen de geleefde werkelijkheid buiten de klas en het leren in de
klas waarbij leerlingen meer eigennaarschap ontwikkelen over hun eigen leerproces.
Aan de hand van thema’s worden onderwerpen vanuit de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur & techniek aangeboden. In de verwerkingsopdrachten worden de creatieve vakken
geïntegreerd. Het projectonderwijs is schoolbreed ingevoerd in groep 1 t/m 8.
In dit groeidocument van De Ladder wordt met regelmaat gedocumenteerd wat de afspraken en
richtlijnen zijn binnen het team van De Ladder zijn rondom het projectonderwijs. De documentatie
van dit document zal worden bij gehouden door de werkgroep van het projectonderwijs. De
voortrekkers van het projectonderwijs zijn Heleen Fontijn en Marcha van Merrienboer. Zij worden
ondersteund door diverse leden van de werkgroep; Esther, Henrike, Danielle.
In het eerste hoofdstuk worden de doelen en uitgangspunten van het projectonderwijs beschreven.
Het tweede hoofdstuk laat zien hoe het projectonderwijs op De Ladder georganiseerd wordt qua
inrichting van de ruimtes, organisatie van de lessen en wat dit betekent voor de rol van de leerkracht.
In het derde hoofdstuk staat de implementatie van het projectonderwijs uitgelegd over een periode
van drie jaar. Het laatste hoofdstuk beschrijft de toegepaste theorieen die in het projectonderwijs
gebruikt worden.

Projectruimte: ontdeklokaal
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1: Doelen en uitgangspunten projectonderwijs op De Ladder

1.1 Doelen project onderwijs op de Ladder
Het belangrijkste doel van het projectonderwijs op De Ladder is dat leerlingen een verbinding kunnen
maken tussen de geleefde werkelijkheid buiten de klas en het leren in de klas. Leerlingen kunnen de
vragen die zij in het ‘echte’ leven tegen komen onderwerpen aan een systematisch onderzoek (v.
Oers & Tanis & Dobber & Zwart, 2014)”. Kinderen leren bij het projectonderwijs naar de wereld in
zijn geheel te kijken. De kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld om nieuwsgierig te worden naar
de wereld om hen heen.
Een tweede doel is dat de kinderen aan de hand van de thema’s uit het projectonderwijs aan de
beheersing van de kerndoelen werken voor mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en
tijd.
Aan de hand van de onderwerpen die in de thema’s worden behandeld, leren kinderen en
leerkrachten werken aan de 21e eeuwse vaardigheden ICT geletterdheid, creativiteit,
probleemoplossend vermogen, kritsch denken, samenwerken, communiceren en sociale en culturele
vaardigheden. Een wijze waarop de kinderen aan het verwerven van deze 21e vaardigheden kunnen
werken is door de taxanomie van Bloom en het onderzoekend leren in te zetten binnen het
projectonderwijs. Het verwerven en kunnen toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden is het derde
doel van het projectonderwijs.
Het doel van het projectonderwijs is om de leerlingen deze vaardigheden gedurende hun
schoolloopbaan op De Ladder aan te leren. De Ladder kiest ervoor om de werkwijze van het
projectonderwijs in drie jaar tijd volledig in de school ingevoerd te hebben, zodat deze werkwijze
structureel in het aanbod van groep 1 t/m 8 uitgevoerd wordt.

1.2 Uitgangspunten projectonderwijs
Het uitgangspunt binnen het projectonderwijs is dat leerlingen betekenisvol onderwijs krijgen,
waarbij ze onderzoekend- en ontdekkend kunnen leren. Op De Ladder wordt lesgegeven vanuit de
missie ‘Goed onderwijs in een veilige omgeving’ vanuit de visie Ik-samen met de ander- kan het! In
het projectonderwijs krijgen leerlingen uitdagend onderwijs, wat aansluit bij de belevingswereld en
talentontwikkeling van de leerlingen en waarbij leerlingen leren en werken in een omgeving die voor
hen veilig voelt. Door waardering te tonen (en de leerling te motiveren) vanuit de leerkracht richting
leerlingen wordt het gevoel van eigen kunnen vergroot.

4

Projectonderwijs Onderzoekend- en ontdekkend leren

2015 t/m 2018

Uitgangspunten voor de leerlingen:
- De leerling kan zelf doelen stellen, vragen stellen en evalueren.
- De leerling leert van zelfstandig werken, zelfstandig te leren en uiteindelijk zelfgestuurd
leren.
- De leerlingen leren en passen de 21ste eeuwse vaardigheden toe in hun dagelijks handelen op
school.
- De leerling is actief betrokken bij het onderwijs en kan bedenken of vragen ook echt
onderzoeksvragen zijn.
- De leerling werkt op zijn eigen niveau. Of wordt uitgedaagd om in de zone van zijn naaste
ontwikkeling te werken, zodat hij leert zijn grenzen langzaam te verleggen naar een hoger
niveau.

Vragenmachientje dat bij de vraag- en weetmuur gebruikt wordt in alle groepen

Uitgangspunten voor de leerkracht:
- De leerkracht heeft een begeleidende rol.
- De leerkracht heeft oog voor talenten van ieder kind.
- De leerkracht maakt gebruik van een ontwikkelingsgericht aanpak.
- De leerkracht biedt alle leerlingen een veilige omgeving
- De leerkracht prikkelt de kinderen een onderzoekende houding te hebben.
- De leerkracht creëert een rijke leeromgeving.
- De leerkrachten maakt gebruik van de taxonomie van Bloom, voert ontwikkelingsgerichte
gesprekken, stimuleert het onderzoekend leren en maakt gebruik van de cylcus plan, do,
check en act.
Tijdens projectonderwijs probeert de leerkracht leerlingen te prikkelen een onderzoekende houding
te hebben. Er wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt. De thema’s die worden gekozen
worden schoolbreed uitgewerkt en sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerling
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2. Organisatie projectonderwijs
2.1 Organisatie van de ruimtes
In het eerste jaar van het projectonderwijs heeft met name de organisatie centraal gestaan. Er zijn
verschillende ruimtes ingericht waar aan de opdrachten binnen het projectonderwijs van de groepen
3 t/m 8 gewerkt kan worden.
- Bibliotheek
stilte ruimte, waar alleen aan tafeltjes in volledige stilte gewerkt kan worden.
- Projectlokaal ruimte waar kinderen in tweetallen mogen zachtjes mogen overleggen en op
de skoolmates opdrachten kunnen uitwerken.
- Ontdekruimte ruimte waar kinderen technische en beeldende opdrachten kunnen
uitwerken. In deze ruimte mag hardop overlegd worden.
- Theater
ruimte waar met name groepsopdrachten rondom drama en muziek worden
geoefend.
Om de lokalen zo netjes mogelijk tehouden, bestellingen voor ieder lokaal te doen, is iedere
leerkracht verantwoordelijk voor een ruimte om daar een ‘rijke leeromgeving’ te creeren.
Ruimte
Projectlokaal
Theater
Ontdekruimte
Bibliotheek

Verantwoordelijke leerkracht
Heleen, Jaap, Danielle
Audrey, Marjon, Henrike
Marcha, Mieke, Arjan
Bianca, Trudy

In alle klassen zijn planborden opgehangen voor het gebruik van de projectlokalen. Er zijn
magneetnaamkaartjes gemaakt waarop de kinderen kunnen aangeven in welke ruimte zij gaan
werken.

Projectruimte: Bibliotheek

Projectruimte: Theater
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2.2 Lesorganisatie
De afspraken over de organisatie van een les staan in onderstaand overzicht uitgewerkt.

Start
Uitleg opdrachten
Verwerking

Evaluatie

Lesorganisatie
De projectles start met een klassikale instructie rondom het thema van
+/- 15 min: Mindmap, digibordsoftware, uitleg over het onderwerp.
Na de instructie worden de opdrachtkaarten of kleuterwerkjes uitgelegd
en plannen de kinderen in welke ruimte ze gaan werken.
De kinderen plannen op het planbord in welke ruimte of met welke
kleuterwerkjes ze gaan werken. De opdrachtkaart wordt meegenomen
en de juiste materialen verzameld. Tijdens de verwerking loopt de
leerkracht rond in de verschillende ruimtes en begeleidt groepjes aan de
hand van kindgesprekken.
De laatste 15 minuten van de les staan centraal om de opdrachten in de
klas te bespreken op groepsniveau en individueel niveau.

Planbord met ruimtes dat in alle groepen wordt gebruikt

Mindmap gr 3. Standaard wordt in iedere
groep bij de start een mindmap gemaakt.

2.3 Projecttijden
Iedere 8 weken staat een andere thema centraal; van vakantie tot vakantie Per jaar komen ongeveer
4 a 5 thema’s aan bod.
Groepen
1-2
3-4
5-8

Projecttijd
5 dagen per week
2 dagen per week
3 dagen per week 13.00-14.15
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2.4 Projectoverleg
In 2015-2016 waren er wekelijks projectoverlegmomenten op de di en do van 14.45u-15.30u
In 2016-2017 waren en om de week projectoverlegmomenten op de di en do van 14.45u – 15.30u
In 2017-2018 waren eens in de 3 weken projectoverlegmomenten op de di en do van 14.45u- 15.30u
Iedere teamlid is bij een van de projectoverlegmomenten aanwezig op de eigen werkdag. De
overlegmomenten worden gecoodineerd door de kartrekkers van het projectonderwijs.
Op studiedagen staat het projectonderwijs 3 keer per jaar op de agenda tijdens een dagdeel. In de
eerste twee jaar 2015-2016 en 2016-2017 is dit onder leiding van KPC groep geweest en in 20172018 is dit onder leiding van de IJselgroep geweest voor P4L.
2.5 Voorbereiding
-

-

-

Ieder thema wordt tijdens een studiedag over overlegmoment na schooltijd voorbereid. De
groepen 1 t/m 4 bereiden dit samen voor en de groepen 5 t/m 8 bereiden dit thema samen
voor.
Bij de voorbereiding is in de eerste twee jaar gebruik gemaakt van bronmateriaal uit de
methodes Meander, Brandaan, Naut en Kleuteruniversiteit. Daar worden de doelen,
instructies en opdrachten voor projecten uitgehaald. Vanaf 2017-2018 wordt gebruik
gemaakt van het materiaal van P4L.
De inhoudsdoelen voor de creatieve vakken in opdrachtkaarten worden gebruikt uit de
methodes Moet je doen voor muziek, drama, tekenen en handenarbeid.

2.6 Algemene afspraken
-

-

Iedere leerkracht is bij het projectoverleg 1x aanwezig.
Iedere klas maakt gebruik van de Weet en Vraagmuur.
Iedere klas maakt gebruik van het vraagmachientje.
Iedere klas maakt gebruik van P4L.
Iedere klas maakt gebruik van de onderzoekscyclus.
Iedere klas houdt de vorderingen van de leerlingen bij a.d.h.v. rubrics.
Per klas heb je een budget van €15 per leerling per kalenderjaar voor minimaal drie uitjes per
schooljaar. Daarnaast kun je dit bedrag inzetten om iemand de klas in te halen, of materiaal
aan te schaffen. Daarnaast heb je een klassenbudget van €200 per schooljaar.
Aan het einde van de periode wordt afgesloten met presentaties, opvoering voor ouders,
uitstapje o.i.d. Dit uitgave slaat iedere leerkracht op in het budgetoverzicht.
De projectgroep overlegt 4x per jaar.

2.7 Richtlijnen projectonderwijs met P4L 2017-2018
In onderstaande overzicht geven we zicht op de ontwikkelfases van het projectonderwijs bij de
Ladder.
Zomer – herfst
Herfst – kerst
Kerst – voorjaar
Voorjaar – mei
Mei – zomer

Thema 1: Ontdekkingen en uitvindingen
Thema 2: Feesten en herdenken
Thema 3: Wonen en bouwen (?)
Thema 4: De Aarde
Thema 5: Wat is leven (?)
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Doel

Wat gebeurt er

Hulpmiddelen

Doelstellingen van het
thema worden
geformuleerd
Grote lijnen worden
uitgezet

Duo leerkrachten bereiden het
thema voor mbv kerndoelen en
tussendoelen uit de methode en
persoonlijk ervaring en kennis
over het onderwerp.

Voorbereidingsformulieren,
doelstelling per thema,
vaardigheidsdoelen,
tijdspad

Leerkrachten:
-bedenken introductie zinvolle
start activiteiten.
- plannen instructies P4L
- plannen doelen
- plannen topo
-Plannen gastlessen
- Plannen uitje buiten de klas.

1 Introductie
(week 1)

Leerlingen nieuwsgierig
maken naar het
komende thema
Inzicht in beginsituatie
Inzicht in vragen van de
kinderen
Toevoegingen van
leerkracht

Verhelderen van de
leerdoelen voor dit
thema.

2 Verkennen
(week 2)

Leerlingen verwerven
kennis over het thema
en begrijpen nieuwe
concepten.

Groepsactiviteiten:
- Introductie thema door
presentatie, verrassing, filmpje,
toneelstukje, etc
- Een zinvolle activiteit waarbij de
zintuigen worden geprikkeld,
(inhoudelijke les)
- woordweb (gr. 1,2,3) of
mindmap groep (4 t/m 8) waarbij
de voorkennis helder wordt
- vragenmuur maken met vragen
van de kinderen en vragen van de
leerkracht.
- doelen vertellen
- instructie 20 min per les.

Leerkracht voegt vragen toe om tot
verdieping en verbreding te komen
mbv kerndoelen, tussendoelen uit
de methode
Vragenmuur

Leerkracht geeft in deze stap
richting. Dit is de basis voor de
workshops/lessen van week 2.

- Als afronding van deze week
wordt de leerstof ingekaderd
door de belangrijkste
groepsdoelstellingen te
formuleren.

Inhoudelijke lessen over het
thema door leerkracht. 20
minuten per les gerichte
instructie met
achtergrondinformatie P4L
Gastles door ouders of bekenden.
Uitstapje

Leerlingen formuleren
eigen onderzoeksvraag

Woordweb/mindmap

Leerlingen van groep 5-8
verwerken de aangeboden stof
door samen te vatten,
steekwoorden noteren, etc

Onderste twee lagen van de
taxonomie van Bloom zijn hierbij
uitgangspunt. Onthouden van
kennis: herkennen, beschrijven,
benoemen
Begrijpen: Uitleggen ideeen,
concepten. Interpreteren,
samenvatten, hernoemen,
classificeren, uitleggen.
Leerlingen groep 5- 8 hebben een
map/schrift waarin ze
werken/informatie verzamelen.
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3 Verwerken

4
Concluderen

5
Presenteren
6 Afronding

Leerlingen voeren
betekenisvolle
opdrachten uit en
verwerven de
inhoudelijke doelen en
proces doelen

Aan het einde van deze week
formuleren leerlingen vragen. (gr
1-3 klassikaal, gr 4-8 individueel
of groepjes)
Weet vragen,
doe vragen,
onderzoeksvragen.
Individueel of in groepjes
verwerken van de vragen a.d.h.v.
opdrachtkaarten P4L.
- Antwoorden opzoeken en
verwerken
- Opdrachten uitvoeren.
- Onderzoek uitvoeren met de
onderzoekscyclus
- Topografie oefenen
Wat is je antwoord op de door
jou gestelde vraag? Dit wordt
verwerkt in een verslag,
powerpoint (gr 4-8) of is zichtbaar
in een concreet product (1,2,3)
Wat heb je geleerd van zowel
instructies als eigen antwoorden?
Toets van Topo
De leerlingen laten elkaar
zien/horen wat ze geleerd
hebben.

2015 t/m 2018

Artikel: Hoe stel je een
onderzoeksvraag op? Vragen
machientje

Planbord om aan te geven waar
opdrachten verwerkt gaan worden.
- Opdrachten met de Taxonomie
van Bloom
- Onderzoek doen met de
onderzoekscylcus van
“onderzoekend leren”

Klassikale afsluiting eventueel
met andere klas of ouders
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H 3: Implementatie projectonderwijs
Voor de implementatie van het projectonderwijs heeft De Ladder drie schooljaren uitgetrokken. De
jaardoelstellingen zijn hieronder opgenomen per schooljaar.
2015-2016
Doelstelling: Organisatie en leerkracht/leerling vaardigheden
- Van zelfstandig werken naar zelfstandig leren door middel van projectonderwijs;
- lesstructuur project onderwijs : instructies, planborden, opdrachten en evaluaties
- werken met procesdoelen), inhoudsdoelen) en 21 eeuwse vaardigheidsdoelen.
Leerkrachtvaardigheden/ leerling vaardigheden.
- Van leerkracht gestuurd begeleid gestuurd naar leerling gestuurd.
2016-2017
Doelstelling: Rijke leeromgeving creeeren
- Algemene schoolruimtes inrichten
- Opdrachten aan de hand van onderzoekscyclus ontwikkelen
- Experts (hulp ouders) inzetten; bijeenkomsten met ouders organiseren
- Passende uitstapjes uitzoeken per thema en hulp van experts inzetten
- Begeleidende rol van leerkracht
2017-2018
Doelstelling: Registratie en borging
- Rapporten ontwikkelingen dat aanstluit bij projectmatig werken
- Portfolio ontwikkeling voor leerlingen met rubrieken van geoefenend tot getalenteerd
- Protocol projectonderwijs
- Werken met posters rondom de thema’s
- Borgen van alle afspraken projectonderwijs; groeidocument afsluiten

Poster P4L; ieder thema hangen er 2 posters centraal in de school
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H4: Toegepaste theorieen in de praktijk
Tijdens de ontwikkel bijeenkomsten op dinsdagmiddag, donderdag middag en op de studiedagen in
het schooljaar 2015-2016 hebben de leerkrachten ingezet op ontwikkeling van kennis en theorieën
als achtergrondinformatie bij het uitvoeren van het projectonderwijs. Er werden proces doelen
geformuleerd, vaardigheidsdoelen en inhoudsdoelen. Om de vaardigheids doelen te verwezelijken
hebben we gebruik gemaakt voor onderstaande kennis en theorieën (zie A t/m C) en deze toegepast
in de praktijk van ons werken met projectonderwijs. Tijdens de evaluatie van het projectonderwijs
zijn deze geborgd in onze werkwijze. Dit betekend dat deze toegepaste theorieën mee worden
genomen naar volgend schooljaar 2016-2017 en van kracht blijven bij de uitvoering van
projectonderwijs. In het komend schooljaar zullen we de theorie rondom het onderzoekend leren
verder verkennen en uitproberen binnen het projectonderwijs. Deze theorie staat in dit plan
beschreven in bijlage 3. Wanneer we als team de uitprobeerfase afgerond en geëvalueerd hebben,
zullen de onderdelen van de theorie rondom onderzoekend leren, die we binnen het
projectonderwijs geborgd hebben toegevoegd worden aan de onderstaande theorieën als onderdeel
D.
A. De 21ste eeuwse vaardigheden
Het ontwikkelen van deze vaardigheden is het doel van projectonderwijs. In ieder lokaal hangt Figuur
1. Daarnaast zal er ieder thema een vaardigheid van de 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan.
Bert van Oers (Beter leren door onderzoek, 2014) stelt dat onderwijs leerlingen de kennis en
vaardigheden moet bijbrengen die nodig zijn om 21ste eeuw mee te kunnen doen en om zich te
kunnen ontplooien tot autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving.

Figuur 1: 21ste eeuwse vaardighden
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B. De taxonomie van Bloom
In elk thema maken leerkrachten een opdracht aan de hand van de taxonomie van Bloom. Het doel is
om los proberen te komen van de onderste drie rijen en leerlingen uit te dagen in de hogere
denkorde. Hierdoor onstaat een rijkere leeromgeving voor de leerling.

Taxonomie van Bloom

Uitleg Taxonomie 1

In Figuur 3 wordt de taxonomie van Bloom uitgelegd. In een filmpje wordt de taxonomie concreet
uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (Taxonomie van Bloom).
C. De cyclus van verbetering
Leren is een proces van plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen. Dit kan op allerlei niveau’s;
schoolniveau, klassenniveau, individueel niveau (leerkracht en leerling). Bewustworden hiervan
maakt dat er geleerd wordt. Het gebruik van het registratie/ evaluatie systeem is hiervan onderdeel.
Belangrijker nog is dat het een manier van denk en doen wordt binnen het projectonderwijs.

Vragen onderzoekend leerling gesprek
Het begeleiden van kinderen in het
onderzoek of werk is van essentieel
belang. Het stellen van verschillende
soorten vragen door de leerkracht werkt
hierin ondersteunend. Hieronder zijn
divers vragen die gebruikt kunnen
worden.
-

Nog toevoegen -

figuur 3: cyclus van verbetering
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Bijlage 1: Thema’s projectonderwijs
2017-2018 en 2018-2019
Vanaf schooljaar 2017-2018 worden thema’s gebruikt vanuit het internationale curriculum
Projects4Learning. De thema’s komen in een tweejaarlijkse cyclus aan bod
Uitvindingen en Ontdekkingen
Wonen en Bouwen
Beroepen
Wat is Leven?
Thema Aarde
Thema Leonardo en de Renaissance
Thema Feesten en Herdenken
Thema Sterren en Planeten
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Thema’s 2016-2017
Water

1/ 2: Onder water
3/ 4: Water
5: Zeespiegel, dijk, duin, rivieren, kanalen
6: Deltawerken,
7: Gemengde rivieren, zomer- winterdijk
8: Irrigatie en regenwoud
Mensen en opa’s en oma’s

1/ 2: opa’s en oma’s
5: Dorpen en steden, jagers
6: Nederlandse steden
7: EU, binnen grenzen, Farao
8: Cultuur, religie, Hugo de Groot, Rembrandt, Michiel de Ruyter
Kunst
1/2: Kunst
3/ 4: kleur en vorm
5: Wereld ontdekken, kompas, Indië
6: Kinderarbeid, leerplicht,
7: Willem v Oranje, beeldenstorm
Energie/ sint/ kerst
1 / 2: Sinterklaas & kerst
5: Bataafse opstand Romeinse rijk
6: Transport, energieomzetting, licht
7: Aquaducten
8: Energiebron, geluid, kracht, hefboom
Ruimte en bewegen
1/ 2: Ruimte
3/ 4: Ruimtevaart en ruimte
5: Transport, vervoer, goederen
6: Seizoenen, sterrenkunde, planeten
7: Immigratie, emigratie, vluchtelingen
8: Tsunami’s, vulkanen, aardbevingen, Heelal, astronaut, sterren
Weer & Klimaat
1 / 2: Herfst
5: Neerslag, satelliet, seizoenen
6: Klimaat, tropen, boomgrens
7: Zee- land- poolklimaat, windrichting
8: Gletsjers, woestijn
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Voeding & Lichaam
1/ 2: Lichaam / gezondheid
3/ 4: Jezelf en je lichaam
5: Zuivel, fruit, groente, landbouw, kas
6: Bevruchting, draagtijd
7: Eiwitten, organen, bloedsomloop
8: Levenscyclus,
Macht
1/ 2: Ridders
5: Kastelen, middeleeuwen, page
6: Wereldoorlogen, D-day, hongerwinter
7: Karel de Grote, Christendom, klooster,
8: Anne Frank, Hitler, verzet
Techniek om je heen
1 / 2: Natuur en techniek of robots
3 / 4: Constructies en machines
5: Frame, schroef, fietsketting,
6: Ontwerp, infrastructuur
7: Tandwielen, constructie, magneet
8: Robots, computer, meten
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Bijlage 2: Rubrieken 21e eeuwse vaardigheden
Denken en doen

Beginner

Geoefend

Gevorderd

Getalenteerd

Vragen bedenken

Ik stel allerlei
vragen die niet
allemaal passen
bij een
probleem.

Ik stel een vraag
waar ik het
antwoord niet op
weet, die past is bij
het probleem.

Ik maak met hulp
een vraag waarin ik
omschrijf hoe ik het
probleem ga
onderzoeken.

Ik stel zelfstandig
een vraag waarin ik
omschrijf hoe ik het
probleem ga
onderzoeken.

Creatieve ideeën
bedenken

Ik heb een idee,
maar het
bestaat al.

Ik heb een idee en
het lijkt op iets dat
al bestaat, maar er
iets kleins, iets
nieuws aan
toegevoegd.

Ik heb een nieuw
idee. Het is een
combinatie van
bestaande ideeën.

Ik heb een origineel
nieuw idee. Het
bestaat nog niet.

Discussie voeren

Ik luister in een
discussie.

Ik doe mee aan een
discussie door iets
te zeggen.

Ik doe mee aan een
discussie door
vragen te stellen.

Ik doe mee aan een
discussie door
vragen te stellen en
verder dóór te
vragen.

Beslissingen
nemen

Ik luister naar de
argumenten van
anderen. Ik
neem liever
geen
beslissingen.

Ik kan met hulp
argumenten op een
rij zetten en kan
een beslissing
nemen met steun
van anderen.

Ik zet zelfstandig
argumenten op een
rij en neem een
beslissing. Ik kan
anderen uitleggen
waarom ik dit een
goede beslissing
vind.

Ik zet zelfstandig
alle argumenten op
een rij en neem een
beslissing. Ik kan
anderen overtuigen
waarom ik dit een
goede beslissing
vind.

Presenteren

Ik vertel en
beschrijf het
resultaat van
het onderzoek.

Ik vertel en beschrijf
hoe enkele stappen
van het onderzoek
zijn verlopen .

Ik vertel en beschrijf
hoe alle stappen
van het onderzoek
zijn verlopen.

Ik vertel en beschrijf
in een logische
volgorde hoe alle
stappen van het
onderzoek zijn
verlopen.
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Baas over je eigen leren

Beginner

Geoefend

Gevorderd

Getalenteerd

Eigen doel maken

Met hulp kan ik
doelen stellen.

Ik stel mezelf
doelen.

Ik stel mezelf
haalbare doelen
binnen de
afgesproken tijd.

Vertellen wat je
hebt geleerd

Ik vertel wat ik
heb gedaan.

Ik vertel wat ik heb
geleerd.

Ik vertel wat ik heb
geleerd en ik stel
mezelf een nieuw
doel om te leren.

Ik stel mezelf
haalbare doelen
binnen de
afgesproken tijd en
maak een planning
hoe ik mijn doel wil
behalen.
Ik vertel wat ik heb
geleerd en wat ik de
volgende keer
anders zou doen. En
ik stel mezelf een
nieuw doel om te
leren.
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Samenwerken
Beginner

Geoefend

Gevorderd

Getalenteerd

Ideeën inbrengen

Ik houd vast aan
mijn eigen
ideeën.

Ik ben bereid om
mijn eigen idee los
te laten en ik sluit
me aan bij de
groep.

Ik kan een idee van
mezelf of een ander
aanpassen.

Ik kan een idee
bedenken of
aanpassen, waar de
groep zich in kan
vinden en mee
verder kan.

Verantwoordelijk
heid nemen

Ik vraag wat ik
moet doen en
dat voer ik, met
hulp, uit.

Ik bedenk wat ik
kan doen en voer
het, met hulp, uit.

Ik bedenk en
overleg met de
anderen wat ik zal
doen. En ik voer
mijn deel
zelfstandig uit.

Ik bedenk en
overleg met de
anderen wie wat
doet. En ik voer
mijn deel
zelfstandig uit.

Meningsverschille
n oplossen

Ik luister naar de
ander bij een
meningsverschil.

Ik luister naar de
ander en stel vragen
bij een
meningsverschil. Ik
help om een
meningsverschil op
te lossen.

Ik luister naar de
ander en vraag door
bij een
meningsverschil. Ik
stel een oplossing
voor.

Hulp vragen en
ontvangen

Ik doe graag
alles zelf, ook al
lukt het eigenlijk
niet zo goed.

Ik vraag hulp aan de
leerkracht en ik sta
open voor hulp.

Ik vraag hulp als ik
dat nodig heb aan
de leerkracht of
andere leerlingen
en ik sta open voor
hulp.

Respectvol
omgaan met
jezelf en de ander

Ik word boos of
verdrietig als
iets me niet lukt.

Ik denk en praat
positief over mezelf
ook als ik dingen
niet goed kan of
niet goed doe.

Ik werk op een
manier die prettig is
voor mezelf en mijn
werkgroep, ook als
er fouten worden
gemaakt door
mezelf of anderen.

Ik luister naar de
ander en vraag door
bij een
meningsverschil. Ik
zoek naar een
oplossing waar
iedereen zich in kan
vinden.
Ik vraag hulp als ik
dat nodig heb aan
de leerkracht of
andere leerlingen of
ik gebruik
hulpmiddelen. Ik sta
open voor hulp.
Ik werk op een
manier die prettig is
voor mezelf en
iedereen in de klas,
ook als er fouten
worden gemaakt
door mezelf of
anderen.
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Informatie opzoeken en kiezen
Beginner

Geoefend

Gevorderd

Getalenteerd

Verschillende
soorten
informatie
zoeken en
gebruiken

Ik zoek met
behulp van een
stappenplan
naar informatie.

Ik kan verschillende
soorten informatie
zelfstandig
opzoeken en
informatie uit
verschillende
bronnen
vergelijken.

Ik kan informatie
samenvoegen en
verantwoorden met
minimaal twee
bronnen.

Ik kan grote
hoeveelheden
informatie uit
verschillende
bronnen
samenvatten en een
conclusie trekken.

Informatie
zoeken op
internet

Ik zoek
informatie op in
een
computerprogra
m-ma dat voor
kinderen is
gemaakt.

Ik zoek met hulp,
door middel van
zinnen, naar
informatie op
internet.

Ik zoek met hulp,
door middel van
twee of drie
kernwoorden, naar
informatie op
internet.

Ik zoek zelfstandig,
door middel van
twee of drie
kernwoorden en
zoektermen, naar
informatie op
internet.

Informatie kiezen
op internet

Ik gebruik
informatie van
internet.

Ik gebruik alleen
informatie van
internet als de
schrijver van de site
erbij vermeld staat.

Ik gebruik alleen
informatie van
internet als de
schrijver van de site
erbij vermeld staat
en ik de tekst kan
terug vertellen.

Ik gebruik alleen
informatie van
internet als de
schrijver een expert
is en ik de
hoofdpunten van de
tekst kan terug
vertellen in eigen
woorden.
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