
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nbsdehoogakker.nl 
Wandelakker 60, 4824 SG Breda  

Blokmoeren 28, 4824 JN Breda  
076 5411 469 • info@nbsdehoogakker.nl 

We werken niet meer met statische groepsplannen die ergens 

in een kast liggen, maar we werken met schrijfwijzers waarop 

de leerkrachten elke dag kunnen noteren welke doelen wel 

gehaald zijn en welke doelen nog aandacht nodig hebben. 

Vervolgens past de leerkracht het aanbod aan voor de groep. 

Dit levende document is daardoor heel belangrijk voor de 

groep. Ook de leerlingen weten heel goed of ze de doelen wel 

of niet behaald hebben. We proberen ze daar echt bij de 

betrekken. 

Hieronder beschrijven leerlingen hoe zij werken met de doelenkaarten: 

Wij vinden het leuk om met het doelenmapje te werken. Het doelmapje is een mapje waar je 

stickers in kan plakken. Je hebt rood, groen, blauw en gele stickers. Als je blauw hebt snap 

je het doel en je wilt andere kinderen helpen, groen betekent dat je het doel snapt, geel 

betekent dat je het doel wel begrijpt maar het nog lastig is voor jou en je wilt extra hulp en 

rood betekent ik begrijp het doel nog niet en ik heb instructie nodig van de juf. Je wilt 

eigenlijk zelfs wat meer je best doen, je wilt ergens naar toe werken. Je begint bijvoorbeeld 

rood en dan wil je meer je best omdat je naar blauw of groen wilt werken, het is fijn om op 

deze manier te werken 

Dide 

Ik vind het doelenmapje een leuk idee omdat je meer kan onthouden en weten hoe en wat je 

bij de les hebt gedaan en hoe goed het was door middel van kleuren smiley. 

Blauw ik begrijp het doel en ik wil klasgenoten helpen om het te begrijpen. Ik maak mijn werk 

foutloos maar een vergissingsfoutje kan ik maken. 

Groen ik begrijp het doel ik kan zelfstandig werken tijdens de opdrachten. Ik maak mijn werk 

foutloos maar een vergissingsfoutje kan ik maken. 

Geel ik begrijp het doel, maar het doel is nog lastig voor mij. Ik heb meer oefening nodig en 

ik heb een paar foutjes gemaakt tijdens de zelfstandige verwerking, 

Rood ik begrijp het doel niet of nog niet. Ik heb instructie nodig van de juf of meester. 

Enzo 

 


