
kind

ouder

leerkracht

Ik werk 
samen

We leren van
 en met elkaar.

Ik begrijp hoe ik 
het beste kan leren.

Mijn leerproces
Kennen > kunnen > willen

We groeien door 
elkaar feedback 

te geven.

We helpen 
elkaar vooruit

Waar nodig en 
mogelijk help ik mee 

op school.

Ik ben betrokken

We werken samen, 
delen, onderzoeken 

en verbeteren 
het onderwijs.

Ik ben een 
teamspeler

Ik denk mee over het 
leren van mijn kind.

Ik heb ambities en 
verwachtingen

Er is altijd van alles te leren.

Ik zorg voor een
 rijke leeromgeving

Je kunt veel meer 
dan je denkt!

Ik daag de kinderen 
uit tot groei

Het is fijn en veilig op school.

Ik zorg voor 
een vertrouwde 

leeromgeving

Ik weet dat ik hierdoor 
beter kan worden.

Fouten 
maken mag

Waar ga je naartoe, waar sta 
je nu, wat is je volgende stap.

Ik stel voortdurend 
vragen

SCHOOL

Samen leren,Samen leren,
samen groeien!samen groeien! 
Formatief leren en werken  
op de Wâldiik

Executieve
functies
Gereedschappen die we  elke dag 
inzetten om  zelfsturend te leren.

 

Gooi je anker uit
Pffft...even 

stoppen waar ik 
mee bezig ben 
en nadenken.

Waar naartoe?
Bedenken 

hoe ik het ga 
doen en wat 
ik nodig heb.

Planning
Ik leer keuzes 
maken: welke 
stappen moet 

ik zetten

Vooruit!
Ik zet mijn 
motor aan 
om in actie 
te komen 

én te blijven.

Wat voel ik?
Ik leer omgaan 
met emoties,
 bijvoorbeeld 

boos of 
verdrietig zijn.

Evalueren
Hoe heb ik het 

gedaan, wat ging 
er goed, wat kan 

anders en wat 
heb ik geleerd?

Overzicht
Vooruitkijken
 en zien welke 

route ik 
kan gaan.

Bijsturen
Mijn plan pas ik 

aan als het anders 
gaat dan ik dacht. 

Leren om 
flexibel te zijn.

Ik heb interesse en 
help mee.

Ik ondersteun
het leren van 

mijn kind

 Leerdoelen en 
succescriteria helpen me 
begrijpen wat goed gaat 
en wat nog beter kan.

Ik ben 
verantwoordelijk 

voor mijn eigen leren

Ik zet mijn 
talent in

Ik weet waar ik 
goed in ben.

Ik zie hun kwaliteiten 
en help ze hiervan 
bewust te worden,

zodat ze deze optimaal 
in kunnen zetten.

Ik ken de 
talenten van 
de kinderen 


