


Leiding geven aan je eigen leven Plezier in leren Gezien worden

Competentie
Ik kan veel

Autonomie
Ik kan veel zelf

Relatie
Ik wil samenwerken
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AVONDSTART

Journaal
Planning

Bijzonderheden

3

WORKSHOP

Koffie en thee 
in lokaal 102

5

RONDE 3

Keuze 
programma

2

RONDE 1

Centraal in de 
aula
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RONDE 2

Keuze 
programma

6

NAPRAAT

Indien gewenst 
lokaal 102

Programma



Engels
Wiskunde
Mens en Natuur

Muziek
Keramiek
Anne Frank

Wat is het doel 
van de Learning 
Portal?

Hoe coach ik 
mijn kind?

Leeractiviteiten voor vanavond



Vandaag in het nieuws

https://www.aob.nl/nieuws/mbo-ambassadeur-laakt-foute-
beeldvorming/



Lezing: Wat is het doel van de learning portal?
Doelen

1. Je weet hoe de doelenstructuur van de portal eruit ziet en kunt deze 
beschrijven.

2. Je kunt informatie vinden over de onderwijsplanning en de leeractiviteiten.
3. Je weet hoe 2College Ruivenmavo feedback geeft en waar je deze kunt 

vinden op de portal.
4. Je begrijpt hoe wij de voortgang van een leerling vast leggen.

Leeractiviteit
Lezing van 20 minuten
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EINDDOELEN
Ik wil later iets met computers gaan doen. Wiskunde is daar belangrijk voor. Omdat ik daar 
goed in ben, wil ik dat over 3 jaar afsluiten.

PERIODEDOELEN
Voor de herfstvakantie wil ik Trede 1: Lijnen en hoeken afsluiten.

LEERDOEL
Ik wil deze week leren wat een snijpunt is en wat het verschil is tussen lijnen lijnstukken.

WERKDOEL
Ik ga leertaak 1 maken en volg een lezing en over dit onderwerp. Als ik nog vragen heb ga 
ik nog naar een seminar om het aan een docent te vragen.
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VOORBEREIDING
Leertaken maken en leeractiviteiten bijwonen

MISSIE
Bedenken hoe je doelen gaat behalen en 
de afsluiting voorbereiden

ANALYSE
Verdieping of meer informatie over het leerdoel

PRESENTATIE
De afsluiting van de leerdoelen bij de docent

1

2

3

4
PERIODEDOEL

MODULE



SEMINAR
✓ Discussie tussen 

leerlingen en docent
✓ Inzicht in ‘grote’ vragen 

over het vak

STAMGROEPSESSIE
✓ Elke ochtend
✓ Bespreken van leerdoelen en 

strategie
✓ Journaal kijken bespreken

LEZING
✓ Het verhaal centraal
✓ De docent leidt de discussie

LABSESSIE
✓ Leerlingen werken samen
✓ Onderzoek, experiment of 

vraagstelling

COMMUNICATIESESSIE
✓ Mondelinge opdrachten
✓ Actief gebruik van taal en 

communicatie

WORKSHOP
✓ Leerlingen werken individueel of in 

groepjes
✓ Begeleid door docent
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Feedback

Presentatie
Van een leerdoel

FeedBACK FeedFORWARD

FeedUP

Wat is de 
volgende 

trede?

Wat kan er 
beter aan de 
huidige taak?

Doelen
bijstellen

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112.
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vmbo basis/kader

vmbo gemengd 
theoretisch

havo

vwo

DOELEN
Welk doel is behaald?

NIVEAU
Op welk niveau is het doel behaald?

FEEDBACK
En feedup en feedforward

Voortgang

1
2

3



“Door formatief toetsen zijn 
leerlingen meer betrokken bij 
het leerproces en krijgen ze 
vertrouwen in wat er van ze 

verwacht wordt.”

Dylan William,

‘Assessment for learning’




