Hoe
leer ik?

Hoe
denk
ik?

Ik kan en wil leren
Ik regel mijn werk
Ik motiveer mezelf

Ik stel vragen
Ik gebruik mijn fantasie
Ik zoek antwoorden
Ik denk als een programmeur

Hoe zie
ik
mezelf?

Mijn blik is open
Ik sta stil bij wat ik doe

Hoe
werk ik
samen?

Ik zet me in
Ik stem af
Ik houd rekening met
mezelf en de anderen

Hoe
leer ik?
Ik regel mijn werk

Ik denk eerst na over het doel en maak een
stappenplan
Ik stel mezelf haalbare doelen
Ik pas mijn werkwijze aan of vraag hulp als iets niet lukt
Ik zet door tot ik mijn doel bereikt heb/Ik maak mijn
werk af

Ik kan en wil leren

Ik laat mezelf graag uitdagen
Ik durf fouten te maken: die horen erbij
Ik zet door ook als ik niet weet of ik het kan

Ik motiveer mijzelf

Ook als het werk minder leuk is ga ik het toch doen
omdat ik weet dat het me iets oplevert
Ik begin uit mezelf met mijn werk en houd mijn
aandacht erbij

Hoe
denk ik?
Ik stel vragen

Ik wil echt weten hoe iets in elkaar zit
Ik blijf doorvragen tot ik het antwoord echt weet

Ik gebruik mijn fantasie

Ik durf nieuwe dingen uit te proberen (wat zou er
gebeuren als…)
Ik wil/durf mijn ideeën te delen
Ik bedenk nieuwe, leuke dingen om te doen of te
maken

Ik zoek antwoorden

Ik haal uit alle informatie dat wat ik nodig heb
Ik neem niet alles zomaar aan
Ik kies de juiste oplossing en kan uitleggen waarom

Ik denk als programmeur

Bij een nieuw vraagstuk bedenk ik: wat weet ik al
Ik kan gestructureerd en stap voor stap werken

Hoe zie
ik
mezelf?
Mijn blik is open

Ik stel anderen op hun gemak
Ik kan mijn mening bijstellen als ik merk dat ik
informatie mis
Ik probeer te begrijpen wat de ander bedoelt

Ik sta stil bij wat ik doe

Als iets misgaat kijk ik eerst goed naar mijzelf
Ik houd rekening met de gevoelens van anderen en
gedraag me daar naar
Ik weet wat ik voel
Ik kan mijn grenzen aangeven

Hoe
werk ik
samen?
Ik zet me in

Ik toon initiatief
Ik help anderen
Ik stuur andere kinderen aan en vraag ze mee te doen
Ik voel me verantwoordelijk

Ik stem af

Ik overleg met mijn groep hoe het gaat
Ik houd me aan de afspraken en besluiten
Ik luister naar wat iemand zegt/ laat de ander uitpraten

Ik houd rekening met
mezelf en de anderen

Ik kom op voor mezelf
Ik kan bemiddelen als we het niet eens zijn

