
Gedrag is een vak



Schoolgedrag

Stil zijn als de leerkracht dat vraagt

Op een stoel blijven zitten

Luisteren naar instructies en deze uitvoeren

Rustig doorwerken

Alleen hulp vragen als dat nodig is

Netjes werken

…en nog veel meer

 Om tot leren te kunnen komen





Sociaal gedrag

Gemiddeld 
25 leerlingen

Hebben niet 
voor elkaar 

gekozen

Soms van 
groep 1 t/m 

groep 8



Voorwaarden om je veilig te voelen



Leerlijnen 

Wat mag je van 
een leerling in een 

bepaalde groep 
verwachten?

Concrete doelen 
per niveau

Meestal 
opbouwend: het 
wordt geleidelijk 
aan moeilijker

Leren leren en 
sociaal gedrag 

afhankelijk van 
schoolstandaard



Schoolstandaard ValentijnSchoolstandaarden die u wenst te halen met uw school (ambities van de school)

Groep gr 1 gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8

Leeftijd  4 5 6 7 8 9 10 11 12

25% 2 3 4 5 6 7 8 8 8 25%

75% 1 2 3 4 5 6 7 8 8 75%

90% 1 1 2 2 3 4 5 6 6 90%



Juni 2017

Het niveau dat u momenteel haalt met uw school

Leeftijd  4 5 6 7 8 9 10 11 12

25% 2 2 2 2 3 4 4 5 6 25%

75% 1 1 1 1 2 2 3 3 4 75%

90% 1 1 1 1 1 1 2 3 3 90%





Leerlijn leren leren

Taakaanpak

Uitgestelde aandacht / hulp vragen

Zelfstandig (door)werken

Samenwerken

Reflectie op werk

Plant taken vakgebied voor een week

Geeft vooraf aan bij welk resultaat hij tevreden is met zijn werk

Wacht met een vraag tot de leerkracht bij hem is

Werkt een uur zelfstandig aan een taak op een dag

Houdt zich aan afspraken over wie, wat en waar bij het uitvoeren van een 

gezamenlijke taak

Geeft feedback op het werk van een medeleerling



Leerlijn sociaal gedrag

Jezelf presenteren

Een keuze maken

Opkomen voor jezelf

Ervaringen delen

Aardig doen

Omgaan met ruzie

Vertelt wat hijzelf en wat een ander goed kan

Benoemt dat er situaties zijn waarin je niet wilt of kunt kiezen

Zegt “nee” als hij iets niet wil

Praat met een ander over een afspraak die misliep

Troost iemand die gevallen is

Onderhandelt met een medeleerling over een oplossing bij ruzie



Hoe ziet het eruit in de klas?







Januari 2018



Eigenaarschap

Leerlingen worden zich bewust wat zij gaan leren als groep, wat zij persoonlijk 
willen leren en waarom.

Leerlingen dragen zelf, op eigen niveau, de verantwoordelijkheid voor hun 
eigen leerproces

Leerlingen worden uitgedaagd de leraar te informeren over wat zij denken te 
kunnen, voorstellen te doen en hierover ook verantwoordelijkheid te nemen



• Data of resultaten

De leerling verzamelt gegevens over zijn leren, zowel over het resultaat 

als het proces

• Doelen

De groepsdoelen zijn zichtbaar in de klas  

De ‘eigen doelen’ zitten in een persoonlijke werkmap

• Tussentijds inzicht

De leerling heeft tijdens het leren inzicht in zijn voortgang. 

De leerling duidt zijn gedrag

• Gesprekken over leren

De leerling leert zijn resultaten beoordelen, terugkijken op zijn aanpak 

en daarvan te leren voor een volgende keer



Vak: Spelling

Dit leren wij tot de zomervakantie (en toetsen we met cito E5)

Basisdoelen Behaald?

Leerlingen spellen verkleinwoorden op –(d)je, -etje, -pje (vriendje, rolletje, boompje).

Leerlingen spellen woorden met twee klankgroepen waarin moeilijke letters als ei, ou/au g/ch
herhaald worden (paleis, vijver, opdracht, inhoud, houden, augurk, lachen).

Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede onbeklemtoond is en met –ig 
of - lijk (aardig, moeilijk).

Oriëntatie op het kennen van de noodzakelijke begrippen voor werkwoordspelling (onderwerp, 
werkwoord, persoonsvorm e.d.).

Herhaaldoelen

Leerlingen spellen woorden met –ng en –nk, inclusief samenstelling (lengte, donker kringloop).

Leerlingen spellen woorden met –ch en -cht inclusief samenstellingen (echo, jochie, gewicht).

Leerlingen spellen woorden met -d (of –t) achteraan inclusief samenstellingen (rashond, handvat 
kleinkind).

Leerlingen spellen woorden met uw, eeuw, ieuw inclusief samenstellingen (zwaluw, leeuwin).



Wij leren allemaal spelling
Als we fouten maken, dan checken we

Heeft de fout te 
maken met mijn 
kritisch bewustzijn?

• Heb ik niet goed 
nagekeken of 
nagelezen?

• Heb ik te snel 
gewerkt?

Is de fout een 
categoriefout

• Ken ik de regel 
van de categorie?

• Kan ik de regel 
goed toepassen?

Heeft de fout te 
maken met mijn 
klankbeeld?

• Spreek ik het 
woord goed uit?

• Spreken anderen 
het woord goed 
uit?

Als ik weet waar het probleem zit, kan ik er ook iets aan doen

Kom ik er niet uit, dan vraag ik de juf om hulp


