Ondernemen

Plannen

Samenwerken

Creëren

Presenteren

Reflecteren

Verantwoorden

Zorgen voor

Communiceren

Respecteren

Contacten
leggen

Vertellen hoe de
dag zal verlopen

Delen met
anderen

Nieuwe dingen
bedenken

Voor een groep
staan

Vertellen wat er
is gebeurd

Uitleggen
waarom je iets
doet

Zorgen voor
jezelf en jouw
eigen gedrag

Actief luisteren

Rekening
houden met
gevoelens

Initiatief nemen

Vertellen wat er
van je verwacht
wordt

Anderen denktijd
geven

Vragen blijven
stellen

Je natuurlijk
gedragen,
blijf jezelf

Vertellen wat je
hebt geleerd

Materiaal zelf
pakken en netjes
opruimen

Zorgen voor
jouw tafelgroep
en de klas

Met elkaar in
gesprek, geen
discussie

Meeleven met
een ander

Onderzoeken

Inschatten
hoeveel tijd je
nodig hebt

Je verplaatsen in
een ander
(inleven)

Een andere
manier
bedenken

Contact maken
met jouw publiek

Feedback
ontvangen
(tips en tops)

Voor jezelf en
anderen in de
groep zorgen

Zorg dragen
voor de
materialen die je
gebruikt

Jezelf open
stellen voor
anderen

Niet te snel
oordelen, een
open houding

Talenten
inzetten

Dingen in een
handige
volgorde doen

Aanwijzingen
volgen en geven

Doorzetten en
volhouden

Gebaren
gebruiken

Feedback geven
(tips en tops)

Zelf om uitleg
vragen

Hulp aanbieden
aan anderen,
behulpzaam zijn

Gedachten
kunnen
verwoorden

Verschillen
mogen er zijn

Laten zien wat je
wilt bereiken

Eigen doelen
bepalen

Anderen helpen

Het beste uit
jezelf halen

Duidelijk praten
en woorden
goed uitspreken

Je eigen gedrag
evalueren

Aan de groep
vertellen waar je
mee bezig bent

Zorgen voor een
veilige omgeving

Belangstelling
tonen naar een
ander

Met respect over
een ander praten

(ik ben een kanjer)

Denken in
doelen

Een dag- of
weekplanning
maken

Hulp ontvangen

Overschakelen
naar gedachten
van een ander

Verwoorden wat
je denkt

Je werk zelf
nakijken en
beoordelen

Uitleggen
waarom we deze
regels hebben

Zorgen voor het
klaslokaal

Actief meedoen
aan kringen en
groepsactiviteiten

Bescheidenheid,
iedereen is even
belangrijk

Informatie
opzoeken

Je plannen op
tijd aanpassen

Je houden aan
afspraken

Verder gaan met
de ideeën van
een ander

Een verzorgde
presentatie
geven

Je eigen
ontwikkeling
laten zien

Uitleggen
waarom je iets
niet gedaan hebt

Zorgen voor
planten en
dieren

Duidelijk
aangeven wat je
vindt (kanjer)

De waarde van
iemand anders
inzien

Jenaplan essenties

