
   

Ik-doelen   
 

 
 
 

 
 
 
 

Verantwoordelijkheid eind groep 6     

Taak     

 Ik kijk op de weektaak welke taken ik deze week moet doen.      

 Ik bepaal zelf ik welke volgorde ik aan mijn taak werk.      

 Ik geef op mijn weektaak aan welke taken af zijn.     

 Ik kijk rekenen, spelling en taal zelf na.      

     

Materiaal     

 Ik ga voorzichtig met de spullen om die ik gebruik.      

 Ik ruim het gebruikte materiaal netjes op.      

     

Omgeving     

 Ik bepaal zelf op welke beschikbare plek ik wil werken.      

 Ik zorg voor een nette werkplek en laat deze opgeruimd achter.      

 Ik houd me aan de regels en afspraken.      

 Ik voer mijn taak van de klas en het team uit     

     

Zelfstandigheid eind groep 6     

Ik kan mijn werk inplannen:      

 Ik weet welke instructies ik moet volgen.     

 Ik kijk aan het begin van de week wat de inhoud van mijn taak is.     

 Ik kan extra werk op mijn weektaak plannen.     

 Ik teken op de weektaak het gemaakt werk af.     

     

Ik weet zelf oplossingen te vinden:      

 Ik vraag om hulp en bied hulp aan.     

 Ik los zelf een conflict op.      

 Ik kijk zelfstandig werk na en corrigeer.     

     

Ik kan omgaan met uitgestelde aandacht:      

 Ik werk zelfstandig gedurende 30 minuten.      

 Ik werk verder aan een andere som of opdracht als ik iets niet 
snap.  

    

 Ik weet welke taken ik kan doen als mijn werk af is.      



 Ik weet van tevoren wat ik nodig heb om aan het werk te kunnen.      

 Ik heb mijn dobbelsteen op tafel en gebruik hem op de juiste 
manier 

    

     

Samenwerken eind groep 6     

Ik kan op verschillende manieren samenwerken     

 Ik werk samen met een maatje om een opdracht te doen.     

 Ik werk samen met verschillende groepsgenoten.     

 Ik kies per taak met wie ik samenwerk en kan aangeven waarom.     

 k kom afspraken na     

     

Ik kan hulp bieden aan anderen      

 Ik geef uitleg aan een ander.     

 Ik bemiddel bij conflicten.     

 Ik geef een tip aan een ander.     

     

Ik kan goed overleggen      

 Ik laat een ander uitpraten.     

 Ik stel vragen aan een ander.     

     

Ik kan mijn mening geven     

     

Reflectie eind groep 6     

Ik kan vooruit kijken op de taak     

 Ik benoem wat ik nodig heb om een taak te maken      

 Ik schat in of ik een taak kan maken     

 Ik schat samen met de leerkracht in of ik instructie nodig heb     

     

Ik kan aangeven wat ik geleerd heb:      

 Ik vertel of ik een opdracht te moeilijk of te makkelijk vond     

 Ik vertel of ik het doel van de opdracht heb behaald     

 Ik vertel wat wel en niet goed lukte     

     

Ik kan reflecteren op mijn eigen gedrag:      

 Ik vertel hoe het samen spelen of werken is gegaan.     

 Ik benoem mijn gedrag en het effect hiervan in verschillende 
situaties.  

    

 Ik vertel wat ik de volgende anders/hetzelfde zou doen en 
waarom ik dat zou doen 

    

 


