
Groep  GROEN            Naam:                                   Datum: 

 

Groep  ROOD          Naam:                                           Datum: 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over de aanpak van het leren. 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven of wil je meer keuzevrijheid? 

 

Hoe ga je het aanpakken? (Wat ga je doen? Tijd?) 

 

Wat ga je doen als de opdracht tegenzit? 

 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over je eigen aanpak van het leren. 

 

In hoeverre heb jij je aan je voornemens gehouden? 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven? 
(of wil je stap voor stap instructies of juist meer vrijheid?) 

 



Groep  BLAUW          Naam:                                           Datum: 

 

Hoe ga je het aanpakken? (Wat ga je doen? Tijd?) 

 

Wie of wat heb je nodig? 

 

Wat ga je doen als de opdracht tegenzit? 

 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over je eigen aanpak van het leren. 

 

In hoeverre heb jij je aan je voornemens gehouden? 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven? 
(of wil je tips voor aanpak strategieën)  

 



Groep  GROEN            Naam:                                   Datum: 

 

Groep  GROEN            Naam:                                   Datum: 

 

Groep  GROEN            Naam:                                   Datum: 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over de aanpak van het leren. 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven of wil je meer keuzevrijheid? 

 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over de aanpak van het leren. 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven of wil je meer keuzevrijheid? 

 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over de aanpak van het leren. 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven of wil je meer keuzevrijheid? 

 



Groep  ROOD          Naam:                                           Datum: 

Hoe ga je het aanpakken? (Wat ga je doen? Tijd?) 

 

Wat ga je doen als de opdracht tegenzit? 

 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over je eigen aanpak van het leren. 

 

In hoeverre heb jij je aan je voornemens gehouden? 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven? 
(of wil je stap voor stap instructies of juist meer vrijheid?) 

 



Groep  BLAUW          Naam:                                           Datum: 

 

 

 

Hoe ga je het aanpakken? (Wat ga je doen? Tijd?) 

 

Wie of wat heb je nodig? 

 

Wat ga je doen als de opdracht tegenzit? 

 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over je eigen aanpak van het leren. 

 

In hoeverre heb jij je aan je voornemens gehouden? 

 

Wie of wat heeft je geholpen om de opdrachten uit te voeren? 

 

Vind je het fijn om in deze groep te blijven? 
(of wil je tips voor aanpak strategieën)  

 


