
 JENAPLANESSENTIES                        Je kunt…………… 
Ondernemen 
 
     1            2 

Plannen 
 
      1            2 

Samen-
werken 
    1            2 

Creëren 
 
     1          2 

Presenteren 
 
    1           2 

Reflecteren 
 
    1          2 

Verantwoorden 
 
       1            2 

Respecteren 
 
     1           2 

Zorgen 
 
      1            2 

Com-
municeren 
    1           2 

Nieuwe dingen 
en oplossingen 
bedenken 

Weergeven hoe 
een periode 
(les,dag, week) is 
opgebouwd 

Delen met 
anderen 

Onderzoeken, 
dingen uit 
elkaar halen 

Originaliteit, 
passie en durf 
tonen 

Goed laten 
zien wat je 
geleerd hebt 

Vertellen waarom 
je wat hebt 
gedaan 

Rekening leren 
houden met 
gevoelens van 
anderen: 
inclusief leren 
denken / 
empathie 

Binnen met 
name de 
tafelgroep hulp 
bieden 

Actief luisteren 

Initiatief 
nemen, zaken 
aan de orde 
stellen, met 
voorstellen 
komen 

Vertellen wat er 
van je verwacht 
wordt 

Anderen 
“denktijd” 
geven 

Weetgierig 
zijn, vragen 
blijven stellen 

Je natuurlijk, 
authentiek, 
gedragen 

Feedback 
vragen en 
geven (tips 
en tops), 
kritisch zijn 

Zelf spullen 
pakken en 
opruimen 

Terughoudend 
leren zijn met 
oordelen 

Het op orde 
houden van de 
eigen werkplek 
en die van de 
tafelgroep 

Nadruk leggen 
op dialoog en 
niet op 
discussie / 
tweerichtings 
verkeer 

Uitproberen, 
origineel kiezen 

Spullen snel en 
goed verzamelen 

Aandachtig 
luisteren en 
verschil van 
mening 
respecteren 

Snel veel 
originele 
ideeën 
bedenken, 
niet tevreden 
met “gewoon” 

Contact 
maken met de 
toehoorders 

Vertellen hoe 
het anders 
had gekund 

Voor jezelf zorgen 
en voor anderen 
zorgen 

 Het op orde 
houden van de 
schoolwoon- 
kamer en de 
werkruimtes van 
de school 

Je voor de 
ander 
openstellen 

Kwaliteiten 
effectief 
inzetten 

Dingen in een 
passende 
volgorde doen 

Sociaal bewust 
zijn 

Doorzetten (grote) 
gebaren 
gebruiken 

Je aanpak 
evalueren en 
er 
consequenties 
aan verbinden 

Zelf om uitleg 
vragen  

 Het op orde 
houden van de 
directe 
schoolomgeving 

Leren van 
verdraagzaam- 
heid: geduld 

Ambities tonen, 
erin geloven en 
doorzetten 

Eigen leerdoelen 
bepalen 

Aanwijzingen 
volgen en 
geven 

Het beste uit 
jezelf halen 

Goed 
articuleren, 
stemvolume, 
spreektempo 
en dynamiek 
toepassen 

Je werk zelf 
nakijken, 
beoordelen en 
gevolgen 
trekken 

Meepraten en 
beslissen  

  Gedachten 
onder woorden 
leren brengen 
zodat anderen 
die begrijpen 

Doelbewust 
handelen 

Een dag plannen Aanbieden 
anderen te 
helpen 

Makkelijk 
overschakelen 
naar een 
ander 
gezichtspunt 

Een goed 
taalgebruik 
toepassen 

Beargumenter
en waarom je 
doet wat je 
doet 

Consequenties 
overzien van eigen 
handelen  

  Ontwikkelen 
van een goed 
zelfbeeld 

Informatiebron-
nen aanboren 

Een langere 
periode zelf-
verantwoordelijk 
plannen 

School- en 
groepsregels 
respecteren 

Makkelijk 
voortborduren 
op ideeën van 
anderen 

Je optreden 
goed 
verzorgen 

Je portfolio 
samenstellen, 
eigen 
ontwikkeling 
presenteren 

Initiatieven nemen 
om dingen te 
verbeteren 

  Kritisch leren 
staan t.o.v. 
verstrekte 
informatie 

         Kunnen 
genieten van 
wat anderen 
inbrengen 

Rood: niet– oranje: soms– groen: vaak  



Opmerkingen 
Observatiemoment 1 – Datum:__________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatiemoment 2 – Datum:__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


