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Gespreksleidraad leerlinggesprek: voorbereiding, gesprek én verslag 

Geef de vragen ter voorbereiding aan de leerling mee. Noteer tijdens het gesprek de 

antwoorden beknopt in steekwoorden, zo heb je meteen een verslag van het gesprek. 

Besteed vooral aandacht aan de afspraken: zijn die voor iedereen duidelijk en 

akkoord?  

  Voorbereiding 

Beste …,  

Morgen wil ik graag een gesprek met je. Het doel van het gesprek is dat het beter 

gaat met … Ik wil graag weten hoe jij hierover denkt. Als jij me jouw ideeën 

vertelt, dan kunnen we samen afspraken maken. Zou je daarom alvast over de 

volgende vragen na kunnen denken: Wil je met mij in gesprek hierover? Wanneer 

wil je met mij praten? Wat moet ik tijdens het gesprek wel of juist niet doen? Je 

kan er ook alvast met je ouders of een klasgenoot/vriend over praten als je wilt.  

  Het gesprek 

Thema: Wat is voor jou het doel van het gesprek? Waar wil jij het over hebben? 

  De moeilijke situatie 

Wanneer vind je het moeilijk om …? Hoe zou dat kunnen komen? Wat doe jij dan? 

Wat doe ik dan als leerkracht? Wat doen andere leerlingen en je ouders?  

  De situatie waarin het goed gaat 

Wanneer lukt het je wel om …? Hoe zou dat kunnen komen? Wat doe jij dan? Wat 

doe ik als leerkracht dan? Wat doen andere leerlingen en je ouders?  

Wat gaat juist goed? Wat vind je leuk? Welke talenten, interesses en hobby’s heb 

jij?  

  Doel 

Welk doel zou jij willen bereiken? Wat kan/weet/doe je dan dat je nu nog niet 

kan/weet/doet? Wat zien en horen anderen dan? 

  Onderwijsbehoeften 

Wie en wat kan je helpen om de doelen te bereiken? Wat zouden zij moeten doen 

en hoe? En wat kan jij zelf doen?  
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  Afspraken 

Wie doet wat, waarom en hoe? Wanneer evalueren we of het ons gelukt is? 

  Evaluatie van het gesprek 

Zijn onze doelen voor het gesprek bereikt? Was het een aangenaam gesprek? 

Waarom (niet). Heb je nog tips voor me voor een volgend gesprek? 

  Overige 



Lotte Hoeijmakers 

Gebaseerd op literatuur van Delfos (2010), Pameijer (2017) 

  PRAATKAART
VOORBEREIDING 

□ Doel van het gesprek: …………………………………………………………………………………… 

□ Leerling informeren over doel, aanleiding en soort gesprek (geen toetsing/strafgesprek, maar benieuwd

naar mening en beleving van leerling) en check of leerling het begrepen heeft.

□ Geschikte (rustige) ruimte zoeken.

□ Zoek naar geschikte gespreksvorm (eventueel gebruik van teken- spel- beweegvorm, materialen).

□ Mentale voorbereiding: wees een OEN (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig), laat OMA thuis

(Oordelen, Meningen en Aannames)

INTRODUCTIE 

□ Stel leerling op zijn/haar gemak, ben gelijkwaardig (ooghoogte, (schuin) naast leerling)

□ Activeer samen de voorkennis (laat leerling doel en soort gesprek benoemen en vul aan waar nodig)

□ Benoem gesprekskader en intenties van gesprek (benoem jouw rol als gesprekspartner, belang van

mening, geen foute antwoorden, stiltes mogen, tijdsduur van gesprek, wat gebeurt er met informatie, aantekeningen)

KERN  Ga van overzicht via inzicht naar uitzicht

□ Een makkelijke startvraag: benoem kort waar je over wil praten (bijv. gedrag), zonder interpretaties: wat zie je

en wat hoor je? Vraag eerst naar feiten, daarna naar de beleving. “Vertel eens, hoe zit het volgens jou?’

□ Belangrijk: LSD (Luister, Samenvatten, Doorvragen); vermijd de WAAROM-vraag (“Wat maakte dat je… /

Wat heb je toen gedaan? / Hoe lukte je dat? / Hoe kwam het dat het moeilijk/goed ging?”)

□ Maak gebruik van metacommunicatie (‘praten over praten’): “Ik stel deze vraag, want als ik weet … dan

kunnen we…, nu je me vertelt dat…, begrijp ik dat…”) Dit maakt het gesprek open en transparant voor leerling.

Van beginsituatie naar doelen 

□ Breng samen in kaart wat goed gaat en wat beter moet. Laat leerling met zichzelf vergelijken.

“Wat gaat al goed op school? / Wat maakt je blij op school? / Wanneer lukt het je om …?”

“Waar heb je nog moeite mee? / Wat vind je jammer, lastig of een probleem?”

□ Analyseer samen zowel positieve situaties en successen als de moeilijke situaties en

problemen. Bespreek hierbij rol van zowel leerling als anderen (medeleerlingen, leerkracht).

Herhaal de situatie die het kind zojuist benoemde en vervolg: “Hoe zou het kunnen komen dat…? Hoe

kwam het dat het zo ging? / Wie of wat hielp je daarbij?

□ Bespreek samen de doelen.

“Wat zou je willen dat er gebeurde? Waaraan zouden we merken dat het is gelukt? / Wat zien en horen

we dan precies? / Stel dat je een wens zou mogen doen over… wat zou je dan wensen?”

Nu weet, kan, doe ik al: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Straks wil ik ook nog 
weten, kunnen, doen: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Leerling: ………………………………. 

Datum: ………………………………… 
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Lotte Hoeijmakers 

Gebaseerd op literatuur van Delfos (2010), Pameijer (2017) 

AFSLUITING 

□ Kondig de afronding alvast aan.

□ Ga terug naar inleiding en vat het gesprek kort samen, klopt dit?

□ Zijn er vragen of opmerkingen van het kind?

□ Check het gespreksdoel; is dit behaald?

□ Kom, indien nodig, terug op vertrouwelijkheid van informatie.

□ Geef aan welk vervolg er komt en maak hierover een heldere afspraak:

Evaluatiedatum: ………………………………………………………………………………………… 

Wie evalueert: ………………………………………………………………………………….…..… 

Hoe weten we of 

dit doel bereikt is: 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….….……. 

□ Vraag naar ervaring van kind en feedback voor leerkracht: …………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………..……… 

□ Complimenteer voor bijdrage aan gesprek en dank voor delen van informatie en geven van

feedback.

□ Sluit positief af, in een passende vorm.

EVALUATIE 

□ Is ons doel bereikt: ……………………………………………………………………………………..… 

□ Hoe nu verder: ……………………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................................ 

Onderwijsbehoeften en afspraken 

□ Vraag de leerling naar wat hij/zij nodig heeft om het doel te behalen. Benut hierbij krachten,

talenten, interesses van kind, leerkracht en ouders.

“Wat heb je nodig om dit doel te behalen? / Wie kan je het beste helpen? / Wat moet die dan doen? Hoe

kan ik je helpen zodat…? / Heb je een tip voor me?

□ Vraag naar hulp d.m.v. instructie, opdrachten, materialen, feedback, medeleerling(en),

leerkracht, ouders en of de leerling nog andere dingen belangrijk vindt voor het plan.

Om dat te bereiken ga ik: …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Leerkracht helpt mij 
door: 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Ouders helpen me door: …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Klasgenoot die me 
helpt…door: 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Materialen die me 
helpen: 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 



Formulier leerlingplan basisschool 

Leerlingplan van: ………………………………………………………………… 
Klas en leerkracht: ………………………………………………………………. 
Ingevuld met:………………………………………………………………………. 
Datum: ………………………………………………………………………………… 

Nu weet, kan of 
doe ik al:  

Straks wil ik ook 
nog weten, 
kunnen, doen 
(dan merken, zien 
of horen we): 

Om dat te 
bereiken ga 
ik: 

Leerkracht 
helpt mij 
door: 

Ouders 
helpen me 
door: 

Materialen: 

Klasgenoot 
of 
iemand 
anders die 
helpt door: 

Evaluatiedatum: ………………………………………………………………………………………… 
Wie evalueert: …………………………………………………………………………………………… 
Hoe weten we of het doel bereikt is? …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Uitkomst van de evaluatie: is ons doel bereikt? ……………………………………………. 
Hoe nu verder?................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier leerlingplan secundaire school 

Plan van: …………………………………………  Klas: ……………………………….. Titularis: ………………………………………… 

Datum: Periode: Bij alle leerkrachten 

Beginsituatie 

Nu weet, kan 
of doe ik al: 

Doel 

Straks wil ik ook 
nog weten, 
kunnen of doen 
(dan merken, zien 
of horen we …):  

Om dat te 
bereiken ga 
ik: 

Dit heb ik nodig: Op deze dagen/ tijd: 

Ik kan geholpen worden door: 

Leerkrachten: 

. 

Klas: Andere leerling: School: Thuis: Uitleg door en 
bespreken met: 

Wanneer evalueren we of het doel bereikt is? Handtekening leerling: 

Opmerkingen leerling: Opmerkingen titularis: Handtekening titularis: 
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HGW: samenwerken aan schoolsucces (Noëlle Pameijer, 2017) 

Formulier voorbereiding leerlingbespreking of multidisciplinaire leerlingbespreking 

Vragen die de leerkracht, zorgcoördinator en/of ouders met een leerling kunnen bespreken ter 
voorbereiding van een gesprek of overleg.  

Hallo …………. 

Op school gaan veel dingen al goed (zoals …). Een paar dingen willen we nog 
verbeteren (zoals …). We hebben gemerkt dat je soms moeite hebt met …. Om jou 
goed te kunnen helpen, hebben we jouw ideeën nodig. Jij kent jezelf natuurlijk het 
beste van iedereen. De volgende vragen helpen ons om jou beter te begrijpen en een 
goed plan te bedenken. Binnenkort hebben je leerkracht(en) en ouder(s) een 
gesprek over hoe het gaat op school. Daar kunnen we jouw antwoorden goed in 
meenemen, als jij dat oké vindt natuurlijk.  

Dankjewel alvast! 

Naam 

Datum 

Gespreksdoel 

Gesprek tussen 

Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Wat zijn je hobby’s? Waar weet jij veel van? 

Di
t k

an
 ik

.. 
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HGW: samenwerken aan schoolsucces (Noëlle Pameijer, 2017) 

Wat vind je leuk of fijn op school? Wat gaat al goed op school met leren en gedrag? 
Di

t g
aa

t g
oe

d.
. 

Wat vind je nog moeilijk op school? Waar heb je last van? Waar heb je hulp bij nodig? 

Vi
nd

 ik
 la

st
ig

.. 

Wat is je doel? Wat wil je nog leren? Wat wil je beter kunnen doen? Als je dat lukt, wat zien 
of horen we dan?  

Ik
 w

er
k 

aa
n.

. 

Wie kan je helpen zodat het beter gaat op school? Heb je tips voor je leerkracht of je ouders? 
Zou een vriendje of vriendinnetje je kunnen helpen?  

W
ie

 k
an

 m
e 

he
lp

en
.. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=67bvvsJc8TI2ZM&tbnid=hQdPvKMVa88DYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chicagonow.com/self-aware-parent/2013/08/back-to-school-tomorrow-be-here-and-roll-with-it/&ei=Qb1mUorRCaXJ0QWJk4G4DA&psig=AFQjCNFmVnii1WjWYlMvauXqnhPl8gi5Ag&ust=138255121867865
http://www.google.nl/imgres?start=318&biw=1440&bih=754&tbm=isch&tbnid=3tfe8vxjSA61SM:&imgrefurl=http://simplemachinessouthsalem.wikispaces.com/6+Conclusion&docid=RDO4qI_oaEsaOM&imgurl=http://www.studyzone.org/testprep/ela4/b/smiley%20thinking.gif&w=168&h=206&ei=7uBmUrGWHMrXtAa-qICYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:300,i:70&iact=rc&page=12&tbnh=164&tbnw=134&ndsp=30&tx=100&ty=13
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=67bvvsJc8TI2ZM&tbnid=hQdPvKMVa88DYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chicagonow.com/self-aware-parent/2013/08/back-to-school-tomorrow-be-here-and-roll-with-it/&ei=Qb1mUorRCaXJ0QWJk4G4DA&psig=AFQjCNFmVnii1WjWYlMvauXqnhPl8gi5Ag&ust=138255121867865


HGW: samenwerken aan schoolsucces (Noëlle Pameijer, 2017) 

En dan wil ik ook nog zeggen of vragen … 

Wat wil je dat ik vertel in het gesprek? Heb je nog een vraag aan je ouders of aan de school? 
Wil je zelf bij (een deel van) het gesprek zijn?  

He
t g

es
pr

ek
.. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dBfN66XNKQE0MM&tbnid=Z3s-RwN4nsfFgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://antibullyingcoal.wordpress.com/2013/06/05/the-next-meeting-of-the-anti-bullying-coalition/&ei=yeNmUsrhG6TG0QXuvICwDA&psig=AFQjCNEKqXafDjxEbwbwN-mboLp1vX96Rw&ust=138256101594370


De relatie tussen HGW en oplossingsgericht werken 

Oplossingsgericht werken (OGW) is een praktische en positieve manier van werken 
gericht op het gezamenlijk vinden van oplossingen. Het vooropstellen van concrete 
doelen, geven van complimenten en de hoop op verandering zijn essentiële 
ingrediënten van deze benadering (Le Fevere de Ten Hove, Callens, Geysen & 
Maene, 2008). De professional kijkt samen met de cliënt vooruit (Bannink, 2006): 
welk gedrag is in de toekomst gewenst en hoe is dit doelgedrag stap voor stap te 
bereiken? Gezamenlijk bouwen betrokkenen aan oplossingen, zodat de leerling, leraar 
en ouders hun eigen krachtbronnen (weer) kunnen aanwenden (Cauffman & Van 
Dijk, 2014; De Jong & Berg, 2006).  

Bij het ontwikkelen en bijstellen van HGW is dankbaar gebruikt gemaakt van 
aspecten van OGW. Tussen HGW en OGW zijn overeenkomsten en verschillen Ze 
vullen elkaar in die zin mooi aan.  

Enkele overeenkomsten tussen HGW en OGW 

De oplossingsgerichte benadering en HGW delen gemeenschappelijke 
uitgangspunten.  

Zo zijn het bijvoorbeeld beide systematische werkwijzen die planmatig werken. 

Beide hechten veel waarde aan positieve aspecten en de krachten van leerlingen, 
leraren en ouders. Vragen als ‘wanneer lukt het gewenste gedrag wel (de 
uitzondering) en wat betekent dat voor de aanpak?’ en ‘hoe bouwen we dit succes 
verder uit?’ zijn in beide werkwijzen sturend.  

Beide zijn ook sterk doelgericht: zorgen en problemen worden vertaald in heldere en 
te evalueren doelen: wat willen deze leerling, deze leerkracht of deze ouders 
bereiken? Wat merken, zien en horen we als hun doel bereikt is? Welke vaardigheden 
hebben zij nodig om deze doelen te behalen? Zowel HGW als OGW monitoren en 
evalueren doelen systematisch.  

Zowel oplossingsgerichte als handelingsgerichte professionals beschouwen 
leerlingen, leerkrachten en ouders als ervaringsdeskundigen. Ze werken intensief met 
elkaar samen bij het formuleren van doelen en vertrekken vanuit hun oplossingen.  

Enkele verschillen tussen HGW en OGW 

Er zijn ook enkele verschillen.  

Bij HGW is er bijvoorbeeld meer aandacht voor de beleving van zorgen en problemen 
en de analyse van de situatie: wat is er aan de hand, hoe zou dat kunnen komen en wat 
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is te veranderen? Vanuit een verklaring van de situatie (inzicht) wordt gezocht naar 
oplossingen (uitzicht). Het begrijpen is geen doel op zich, maar een middel om tot 
reële doelen en haalbare aanbevelingen te komen. Bij oplossingsgericht werken gaat 
het primair om doelen en voor de betrokkenen betekenisvolle oplossingen: wat werkt 
al een beetje en hoe kunnen we dat uitbreiden? Een verklaring van de moeilijke 
situatie is daarvoor niet perse nodig. Bij HGW is er dus ook aandacht voor problemen 
en voor diagnostische informatie. Deze informatie is nodig om reële doelen te kunnen 
bepalen, dus niet te hoge of te lage. Als je bijvoorbeeld weet dat een kind kenmerken 
van een autismespectrum stoornis heeft, dan begrijp je bepaald gedrag van die 
leerling. En je zal dan ook andere sociale verwachtingen hebben dan van een kind 
zonder die kenmerken. Van een druk en afleidbaar kind verwacht je bijvoorbeeld een 
kortere tijd van zelfstandig en geconcentreerd werken dan van een rustig kind met een 
sterk concentratievermogen.  

Bij HGW zoek je in de aanpak vooral naar factoren waarop je invloed hebt, die je 
kunt veranderen. OGW vertrekt daarentegen direct vanuit oplossingen: wat werkt al 
een beetje en hoe kunnen we dat uitbreiden? Een verklaring van de situatie is hiervoor 
niet nodig.  

Bij HGW kun je het doel van een kind of ouders bijstellen. Als je een doel te hoog of 
te laag vindt, dan kun je dat in overleg met het kind of de ouders bijsturen, dus lager 
of hoger maken. HGW streeft immers SMARTI-doelen na, omdat daarmee de kans op 
een succesvol plan is te verhogen. OGW werkt vanuit de doelen van kind, leerkracht 
of ouder, en stuurt in die zin minder.  

HGW beoogt zoveel mogelijk wetenschappelijk verantwoorde theorieën, goede 
instrumenten en effectieve interventies te benutten. Oplossingsgericht werken hecht 
daarentegen minder aan een wetenschappelijke onderbouwing; iedere oplossing is 
goed als deze maar werkt.  

Bron: paragraaf 2.4 uit het rode boek Handelingsgerichte diagnostiek in het 
onderwijs van Pameijer en Van Beukering (2015).  



Organisatie van leerlinggesprekken: wanneer kun je die gesprekken voeren? 

Een vraag is: wanneer voeren we leerlinggesprekken? Wat willen we? Wat kunnen 
we? Hoe maken we dat wat we wenselijk vinden ook haalbaar? Hoe organiseren we 
deze gesprekken? 

Het antwoord verschilt per school; iedere school heeft andere mogelijkheden. Hierbij 
een paar voorbeelden van keuzes die scholen en leerkrachten maakten.  

Sommige scholen kiezen ervoor om alleen leerlinggesprekken te houden wanneer een 
leerling extra begeleiding nodig heeft. Het doel van het gesprek is dan bijvoorbeeld 
samen een leerlingplan maken (zie 4.5). Als de leerling hierop voorbereid is (en 
erover na heeft kunnen denken, eventueel samen met ouders of een medeleerling), 
gaat zo’n gesprek doorgaans sneller (in 10-15 minuten weet je al heel wat).  

Leerkrachten plannen deze gesprekken in pauzes, tijdens de turnles, knutselen, tv 
kijken, op momenten dat een duo-collega of stagiair de groep kan overnemen of 
wanneer andere leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. Leerlingen verschillen, 
sommigen vinden een gesprek met de leerkracht zo belangrijk/aangenaam dat ze het 
geen punt vinden om een pauze of turnles te missen. Andere leerlingen hechten juist 
wel aan pauze of turnles (of hebben die volgens de leerkracht ook hard nodig). 
Overleg dus met de leerling en laat die – binnen jouw grenzen – een keuze maken: wil 
je het gesprek tijdens ... of ...?  

Er zijn ook scholen die individuele gesprekken met alle leerlingen houden, twee keer 
per jaar (begin schooljaar en midden schooljaar). Het schoolteam zorgt voor 
vervanging: elke week 2 x 15 minuten voor 2 leerlingen.  

Andere scholen houden de gesprekken met groepjes leerlingen of de hele klas, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een herzien of nieuw klasplan of dag/weekplanning: 
de leerlingen denken dan mee over wat werkt. De leerkracht kan haar planning op het 
digibord zetten en bijvoorbeeld de kolom ‘aanpak’ samen met de klas invullen. Dat 
kost ongeveer 20 minuten en motiveert zowel leerlingen als leerkracht. Dat kan bij de 
start van een nieuwe ronde - maak dan eerst zelf het plan en vul het daarna aan met 
ideeën van leerlingen.  

Je kan korte gesprekjes met de hele klas houden, bij de start van een nieuw klasplan, 
om zicht te krijgen op wat ze nodig hebben om …. (doel) te behalen. De doelen kan je 
elke week terug laten komen op het digibord: aan het begin van de week (wat zijn 
onze weekdoelen en wat gaan we doen om die te bereiken? Wie heeft wat 
extra’s/anders nodig?) en aan het einde van de week (zijn onze doelen behaald?).  

Bepaal eerst: met wie wil ik leerlinggesprekken houden en waarom (wat is doel)? En 
zoek afhankelijk daarvan ‘tijd en ruimte’. Een ondersteuningsbehoefte kan daarbij 
zijn: “iemand die dan de groep overneemt, zodat ik een gesprek met ... kan houden”.  

Er zijn dus verschillende mogelijkheden, van structureel tot incidenteel. Het is 
verstandig dat in je team te bespreken: wat is wenselijk en hoe maken we dat samen 
haalbaar?  
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Wil je beelden zien? 

Zie Leraar 24:  
Twee filmpjes leerlinggesprekken HGW (een in BuO en een in regulier onderwijs): 
Gesprekken met kinderen (dossier: gesprekken met leerlingen; handelingsgericht 
samenwerken) www.leraar24.nl/video/3426 

Kindgesprek (dossier: contact leraar en leerling) www.leraar24.nl/video/3045 

Zie ook: groepsplan bespreken met leerlingen: welke tips hebben ze? Leraar 24, 
dossier handelingsgericht samenwerken: Werken met groepsplannen 
www.leraar24.nl/video/3408  

http://www.leraar24.nl/video/3426
http://www.leraar24.nl/video/3045
http://www.leraar24.nl/video/3408


Evaluatie wiskunde 
Getallen splitsen en vormen. 

Naam: ………………………………… 
Klas: 1B … 
Leerkracht: mw. S. Van den Broeck 

5

Ik bepaal de rang en 
waarde van een cijfer 

 in een getal  
zonder ziezokaart. 

Ik splits getallen  
zonder ziezokaart. 

Ik vorm getallen  
zonder ziezokaart. 

4 
Ik bepaal de rang en 
waarde van een cijfer  

in een getal  
met ziezokaart en  

zonder hulp van anderen. 

Ik splits getallen 
met ziezokaart en  

zonder hulp van anderen. 

Ik vorm getallen 
met ziezokaart en  

zonder hulp van anderen. 

3

Ik bepaal de rang en 
waarde van een cijfer 

in een getal  
met ziezokaart en  
met hulp van een 

klasgenoot. 

Ik splits getallen  
met ziezokaart en 
met hulp van een 

klasgenoot. 

Ik vorm getallen  
met ziezokaart en 
met hulp van een 

klasgenoot. 

2 

Ik bepaal de rang en 
waarde van een  
cijfer in een getal  
met ziezokaart en  

met hulp van de leerkracht. 
Ik ga naar de huiswerkklas 

voor extra uitleg. 

Ik splits getallen  
met ziezokaart en  

met hulp van de leerkracht. 
Ik ga naar de huiswerkklas 

voor extra uitleg. 

Ik vorm getallen  
met ziezokaart en  

met hulp van de leerkracht. 
Ik ga naar de huiswerkklas 

voor extra uitleg. 

1 Ik kan de rang en waarde 
van een cijfer  

in een getal niet bepalen.  
Ik ga naar de huiswerkklas 

voor extra uitleg. 

Ik kan geen getallen 
splitsen.  

Ik ga naar de huiswerkklas 
voor extra uitleg. 

Ik kan geen getallen 
vormen.  

Ik ga naar de huiswerkklas 
voor extra uitleg. 

Ik kan de rang en 
waarde van een cijfer 
in een getal bepalen. 

Ik kan getallen 
splitsen. 

Ik kan getallen 
vormen. 

DO/GB/ 
ME/MK 

GB 03 GB 03 GB 03 

Met dank aan Sofie Van den Broeck, leerkracht wiskunde in het eerste leerjaar B van de BenedictusPoort.
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