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Verantwoordelijkheid eind groep 2     

Taak-/ planbord      

 Ik kan boven het planbord zien welke taken er deze week 
gemaakt moeten worden  

    

 Ik kan per week inplannen wanneer ik de taken ga maken       

 Ik kan de geplande taken zelfstandig en helemaal uitvoeren      

     

Materiaal     

 Ik weet waar de materialen liggen die ik nodig heb      

 Ik weet hoe ik het materiaal moet gebruiken      

 Ik kan de gebruikte materialen opruimen      

     

Omgeving     

 Ik zorg voor een opgeruimde werkomgeving in en buiten het 
klaslokaal   

    

 Ik kan me aan regels en afspraken houden       

     

Zelfstandigheid eind groep 2     

Ik kan mijn werk inplannen:      

 Ik kan op het planbord zien welke taken er gemaakt moeten 
worden  

    

 Ik kan op het planbord bijhouden welke taak af is      

     

Ik weet zelf oplossingen te vinden:      

 Ik kan hulp vragen      

 Ik kan hulp accepteren      

 Ik kan hulp geven zodanig dat de ander ervan leert      

 Ik kan de materialen pakken en opruimen      

     

Ik kan omgaan met uitgestelde aandacht:      

 Ik weet dat ik juf/ meester niet mag storen als de kikker op de 
stoel zit  

    

 Ik kan mijn weektaak zelf uitvoeren/ maken      



 
 
 
 

Samenwerken eind groep 2     

Ik kan op verschillende manieren samenwerken      

 Ik kan samen met een maatje een opdracht doen      

 Ik kan samenwerken volgens de afspraken      

 Ik kan zeggen wat ik leuk vind en minder leuk vind      

     

Ik kan hulp bieden aan anderen      

 Ik weet wanneer ik een andere kan helpen      

 Ik kan een tip geven aan een ander      

 Ik kan iets uitleggen aan een ander      

     

Ik kan goed overleggen      

 Ik kan een andere kind iets vertellen      

 Ik kan naar een ander kind luisteren      

 Ik kan een ander kind vragen stellen      

     

Reflectie eind groep 2     

Ik kan vooruit kijken op de taak     

 Ik kan zeggen wat ik nodig heb om een taak te maken      

 Ik weet of ik een taak kan maken      

 Ik weet hoe ik hulp kan vragen      

     

Ik kan nadenken over mijn werk:      

 Ik kan met smileys aangeven hoe ik de opdracht vond      

 Ik kan vertellen hoe iets is gegaan      

 Ik kan aangeven wat ik geleerd heb      

     

Ik kan nadenken over mijn gedrag:      

 Ik kan vertellen hoe het samen spelen of werken is gegaan      

 Ik kan vertellen wat ik heb gedaan      

 Ik kan nadenken over wat ik de volgende keer anders kan 
doen  

    

 

 

 

 

 


