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Hoe kun je de instrumenten nog meer inzetten?

C. Feedback aan 

leerlingen vragen 

middels de 

OnzeLes app

A. Een verbeterbord 

gebruiken voorhet 

voeren van 

oudergesprekken

B. Een doelgericht 

format voor de 

leerlingbespreking



Acties

Doel van het gesprek (waarvoor zijn we hier gekomen?)

Verbeterpunten 

(hoe ziet het eruit als het doel gehaald is?)

A. Ouders betrekken: Bord voor oudergesprek

Check-in

Hoe zitten we hier?

Check-out

Hoe gaan we hier weg? 

Leraar doel

Ouder doel

Leerlingdoel

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

Successen (wat gaat er al goed?)

Wat?

▪ …

▪ …

▪ …

Wie?

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

Wanneer?

▪ … ▪ … ▪ …

▪ … ▪ … ▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …
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Bij Tempo / cijfers en werkhouding vul je in: G= goed / V = voldoende / M = matig / S = slecht 
NB: als je de S van Slecht invult, is er altijd actie nodig (zie kopje Actie hieronder)  

Bij verzuim zet je een kruisje als dit voor jouw vak een probleem is of dreigt te worden  

Bij ACTIE kun je de volgende dingen invullen: 
HP (hulpplan nodig, hierbij valt te denken aan manier van omgaan met de leerling, afwijkende 
planning (t.o.v. de studiewijzers), aangepast materiaal, etc.) 
RA / RV (roosterwijziging is nodig, bijvoorbeeld als een leerling voor jouw vak ver VOOR  (RV) of 
ACHTER loopt (RA)  
LB als je een lesbezoek wil plannen  met een collega 
GL als je een gezamenlijk lesontwerp wil maken voor de groep of voor een specifieke leerling.                             

 

Leerlingbespreking ’16-‘17 

Periode:           Klas:  
Leerling:  
Mentor:  
 

Vak Docent Tempo Cijfers Werk-
houding 

Verzuim Niveau 
(BBL/KBL/TL) 

Studie-
wijzer 

  Actie 

Nederlands AP V V V  BBL 2.2  

Engels AP V V V  BBL 3.1  

Wiskunde Pb G G M  Bbl 2.5  

Geschied. TvH V m/v m  BBL 2.4  

Aardrijksk AP V G V  BBL afgerond  

Verzorging         

Z&W         

Administr.         

E&O         

Economie AP V V V  BBL 2.5  

MIJ-leer TvH M x M  BBL 2.2 LB 

Mtk         

Binask CO M m m  BBL 2.2  

Biologie         

CKV         

Techniek         

Informatica         

 

B. Voorbeeld format voor leerlingbespreking van De Recon



B. Voorbeeld format voor leerlingbespreking van Graaf Huijn College 



C. Leerlingen om feedback vragen met de OnzeLes app

Gebruik de OnzeLes

app om samen met je 

leerlingen vast te stellen 

wat een goede les is en 

vervolgens daar 

feedback op te vragen

OnzeLes is een app om leerlingen op een laagdrempelige en veilige manier

feedback te laten geven. De app is zo ontworpen dat er binnen 1 minuut

feedback gegeven kan worden en dat de resultaten meteen inzichtelijk zijn.

Als je als leraar met OnzeLes aan de slag gaat, krijg je een overzicht van je

sterke punten (de tops) en de punten waar verbetering mogelijk is (de tips).

Het doel is om tot concrete acties te komen die jouw lessen nóg beter

kunnen maken.

OnzeLes is gratis beschikbaar via www.onzeles.nl.

https://onzeles.nl/

