
Werkhouding 

Doel: 

Onze leerlingen zijn betrokken in de les, ze zijn gemotiveerd om te leren, zijn gericht met hun taken 

bezig.  

Verschillen tussen leerlingen zijn er altijd al geweest en zullen er altijd blijven. Dit betreft ook de 

werkhouding. Als team merken we dat de verschillen op het gebied van deze werk-/leerhouding 

groot zijn op onze school.  Om leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden, willen we dit extra gaan 

benadrukken binnen ons onderwijs op De Triangel. Dit kan alleen door de leerling 

medeverantwoordelijk te maken voor het leerproces. Op die manier maken we de leerlingen meer 

bewust van het nut van het leren, maar ook van hun eigen gedrag. 

Hoe willen we dit bereiken? 

 We maken gebruik van de Datamuur, waarop we samen met de leerlingen een missie/visie 

opstellen, samen regels maken, samen een beloning bedenken. Dit wordt zichtbaar in de klas 

opgehangen. 

 In de groepen 8 zijn we  begonnen met kindgesprekken, waarin de leerlingen zelf hun doel 

bepalen en samen met de leerkracht een plan maken om dit doel te bereiken. 

 De leerkrachten maken in hun lessen gebruik van micoopvormen;  op deze manier zijn de 

kinderen meer betrokken bij de les. 

 We belonen het ‘goede’ gedrag.  

 We spreken onze verwachtingen uit naar de leerlingen, maar ook naar de ouders. Dit gebeurt 

al meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de Gouden Weken in het eerste 

kennismakingsgesprek aan de hand van het ‘klavertje vier’.  We kunnen alleen als we 

samenwerken, een houding verbeteren. Het is dan ook fijn, om samen op een lijn te zitten. 

 Tussentijds is het altijd mogelijk om een gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw 

kind. 

Wat als de bovenstaande aanpak niet helpt? 

Soms is een aanpak, zoals beschreven , niet voldoende. Dan zijn we als school genoodzaakt om 

maatregelen te nemen. Dit kan in de vorm van na school een taak af te maken, extra huiswerk mee 

te geven of een aan de leeftijd aangepaste maatregel.  Dit wordt uiteraard met de ouders overlegd. 

Wij rekenen dan ook hier op uw medewerking in het belang van uw kind. 

 

 

 


