
Rapport thuisonderwijs

-     +/-     +    
-     +/-     +    

Wat was positief en negatief aan het thuiswerken?

Volgens mijzelf: 

Wat vond je van het thuiswerken? 
Omcirkel het juiste antwoord.

Je mag meerdere antwoorden geven.

 

Wat was positief en negatief aan het thuiswerken?

Wat heb je geleerd tijdens het thuiswerken? Bij de verschillende vakken?

Over jezelf? Over jouw thuis?

Hoe ging het thuiswerken?

Werkhouding Op tijd opstaan: 

Plannen: 

Doorzetten: 

Concentreren: 

Hulp vragen: 

Actief meedoen (online): 

Vakken (Begrijpend) lezen: 

Taal: 

Rekenen: 

  Wereldoriëntatie: 

Creatief: 

Bewegen: 

Volgens mijn ouders:

Naam: Groep: Datum:

vermoeiend ...............................

Positief: Negatief:

Kim Knoppien

Volgens 

mijzelf:

Volgens 

mijn leerkracht:

Volgens 

mijn ouders:

-        -/+       + -        -/+       + -        -/+       +

leuk 

saai

fijnniet fijn

druk

geweldig vervelend
gezellig

leerzaam

Anders ...................................................:

...................................................:
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