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ALGEMENE DOELEN:
Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde
werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan het werk gaan. Ze maken gebruik
van een speciaal daarvoor bestemde lijst (dag/weektaak).

SPECIFIEKE DOELEN, wat leren de kinderen?:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Taakgericht werken
Plannen van werk
Samenwerken met anderen; hulp vragen en geven
Verantwoordelijk omgaan met de taak, het materiaal en de medeleerling
Dat werken plezier oplevert
Elkaar corrigeren en coachen
Omgaan met feedback
Zich afsluiten van “omgevingsgeluid”
Omgaan met uitgestelde aandacht

KERNDOELEN, wat leren de kinderen per vakgebied per dag.
De leerkracht heeft de doelen vastgesteld; alle methoden (waarin de kerndoelen
worden vermeld) zijn richtlijnen/hulpmiddelen; de leerkracht heeft de doelen per
vakgebied duidelijk voor ogen. In de klas zijn deze doelen zichtbaar, met de
kinderen besproken en aantrekkelijk gemaakt.

DE WEEKTAAK
De weektaak is een middel om:
● zelfstandig te werken
● te plannen en registreren etc.
● prioriteiten te stellen (wat moet eerst…)
● te evalueren en reflecteren (hoe ging het vandaag…)
● te differentiëren (extra, minder, andere leerstof…)
Wat staat er op de weektaak:
● alle taken die in die week moeten gebeuren op allerlei gebied
● persoonlijke taken; specifiek voor jou bedoeld (leerkracht maakt individuele
afspraken)
● vakjes waarin het kind de tijd in moet plannen en aftekenen
● de instructiemomenten en gezamenlijke activiteiten; de leerkracht geeft elke
dag aan hoeveel ‘werk’-tijd er is
● evaluatie van de week
Het werken met de weektaak:
● De leerkracht bepaalt per week de taakjes (basisstof en ‘leuke’ stof door
elkaar) daarbij worden de vakgebieden (omschreven in het protocol) als
leidraad genomen
● De leerkracht bepaalt per week de instructiemomenten en gezamenlijke
activiteiten
● Op de weektaak staat aangegeven hoeveel tijd er per dag beschikbaar is en
hoeveel tijd een taak zal kosten. Dit kan met kruisjes per kwartier bijvoorbeeld
of met de gewone tijd.
● De kinderen plannen hun werk in tijd uitgedrukt

●
●
●

De kinderen kijken hun werk zelf na en tekenen het af in het vakje met de
taken d.m.v. één diagonale streep
De leerkracht zet de andere diagonale streep bij akkoord
De kinderen gaan netjes met hun weektaak om. De weektaak wordt elke
week netjes in een snelhechter gedaan.

Een weektaak vraagt ondersteunend beleid:
● werken met blokje
● leren zelf af te kruisen
● als leraar er naar kijken; als check
● herinnering bieden aan het volbrengen van de taak
● corrigeerafspraken
● vol, bezet, werk af? = een andere taak kiezen
● leerkrachtgebonden activiteiten op het bord om goed te kunnen plannen
● instructiemomenten staan vast
● wat klassikaal gebeurt en wat alleen moet of samen mag
● de weektaak wordt in het begin van de week aangeboden en eventuele
uitleg wordt gegeven

VORMINGSGEBIEDEN op de weektaak
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

rekenen
taal
spelling
begr.lezen
handvaardigheid
techniek
spelletjes
stellen
lezen
tekenen
engels
topografie
verkeer
menskunde
wereldoriëntatie (topondernemers)
schrijven
((tutor)lezen)
diversen

De leerkracht bepaalt welke onderdelen er steeds terugkomen en welke incidenteel
op de weektaak staan. De leerkracht zorgt dat er altijd iets achter de hand is voor
het ‘snelle’ kind

MATERIALEN
In het lokaal is op een plank of in een kast allerlei materiaal aanwezig, dat de
kinderen nodig hebben om hun weektaak te maken.
Veel van dit materiaal zal zelfcorrigerend zijn, maar er is ook materiaal in de vorm
van werkboekjes, reken- en taalkisten, stencils, kopieermappen,
handvaardigheidskistjes, techniekbakken, spelletjes etc.

Blokje
Het zelfstandig werkenblokje hebben de kinderen altijd op hun tafel.
● rood: ik wil niet gestoord worden, ik mag ook niet storen!
● groen: ik kan je helpen als jij dat wilt, ik mag ook vragen stellen.
● vraagteken: leerkracht, kun je mij helpen?

VOOR- EN NAGESPREK

(ZEER BELANGRIJK)

De leerkracht begint dagelijks met een gesprek:
● hoe ging het gisteren
● waar letten we vandaag extra op
● hoeveel tijd hebben we
● tips
De leerkracht eindigt na het zelfstandig werken met een gesprek(je)
● wie heeft zijn planning afgekregen
● waar liep je tegenaan
● wie heeft een goede tip voor morgen
● waar gaan we morgen op letten
● wat was er leuk
● waar ben je trots op enz.

LEERLING
●
●
●

maakt gebruik van het blokje
plant de dag/week.
Bij het plannen van het werk moeten de kinderen leren te denken aan/over:
■ de beschikbare tijd
■ de tijd goed te gebruiken / indelen
■ het eventuele samenwerken of zelfstandig

LEERKRACHT
●
●
●
●
●
●

●
●
●

plant elke week de nieuwe weektaak met afwisselende taken
houdt elke dag een voor- en nagesprek met de kinderen
roept kinderen bij zich om voortgang te bespreken en individuele afspraken
te maken
maakt steeds op afgesproken tijden een ronde door de klas en
controleert/stimuleert/beantwoordt vragen etc. (blokje op vraagteken)
de leerkracht controleert regelmatig de planning van de kinderen: wordt er
niet te veel gepland, of juist te weinig. Wanneer een kind het niet goed lukt
om te plannen maakt de leerkracht persoonlijke afspraken met hem/haar
zorgt ervoor dat de weektaak LEUK is
zorgt ervoor dat de weektaak passend is bij het individuele kind qua
hoeveelheid en uitdaging
zorgt voor voldoende uitdagende/leerzame/leuke/handige enz. materialen in
de klas

CORRIGEREN
De kinderen kijken zoveel mogelijk zelf na. Er is veel zelfcorrigerend materiaal
aanwezig (Varia, Loco etc.). Antwoordenboekjes liggen op een vaste plek. De
leerkracht controleert (steekproefsgewijs) of er goed wordt nagekeken. Als het werk
is nagekeken wordt het afgetekend op de weektaak. De leerkracht corrigeert
steekproefsgewijs.

DE INSTRUCTIETAFEL
De instructietafel is een vast onderdeel in iedere groep. De tafel bevindt zich op een
vaste plaats in de klas waar de leerkracht goed overzicht heeft en waar de andere
kinderen er het minst door worden gestoord. De instructietafel mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden/moet op elk moment te gebruiken zijn!
Wat doe je aan de instructietafel?
● verlengde instructie
● HP’s en/of GP’s uitvoeren
● werkbespreking met kinderen
● toetsen van individuele kinderen
● begeleide inoefening
● extra instructie
● preteaching

REGELS/AFSPRAKEN
●
●
●
●
●

Tijdens het zelfstandig werken gelden de normale schoolregels.
Kinderen mogen elkaar niet storen! (= elkaar hinderen)
In overleg met de leerkracht mag een kind op een andere plek werken,
bijvoorbeeld in de hal.
Kinderen plannen van te voren, en moeten zich hieraan houden.
Als werk klaar is, wordt dit afgetekend op de weektaak.

