
REFLECTEREN  HULPVRAGEN 

Reflecteren op het eigen leerproces is een van de pijlers van zelfregulerend leren. Het
denken over denken, helpt leerlingen in verschillende fasen van de leertaak inzicht te

krijgen in het eigen handelen. Het reflecteren op het eigen leerproces, helpt om
effectiever te leren en de leerstof beter te onthouden. In dit schema vind je

verschillende reflectievragen gericht op inhoud, aanpak en beleving die je kunt
stellen in de verschillende fases van het leerproces. 

           
 
 

Orientatiefase- voorbereiding

Eindevaluatiefase-resultaat

Monotoringsfase-Voortgang

Wat wil je leren? Wat wil je bereiken?

Hoe ga je dat doen? Wat heb je daarvoor nodig?

Wanneer ben je tevreden? Hoe ziet dat er dan uit?

Weet je genoeg om te kunnen starten met je taak?

Waar ga je mee beginnen? Welke stappen ga je nog meer nemen?

Met welk gevoel ga je beginnen?

Wat heb je allemaal al gedaan/bereikt?

Zit je nog steeds op de goede weg?

Waar ben je tevreden over? Waar loop je tegen aan?

Wat kun je anders doen?

Waar wil je nog aan werken?

Wat heb je daarvoor nodig?

Hoe ga je verder? Wat is je volgende stap? 

 

Wat heb je geleerd? Heb je je doelen bereikt?

Ben je tevreden met je eindresultaat? Leg eens uit waarom?

Wat heb je gedaan om je je doelen te bereiken?

Waar ben je trots op?

Wat ga je de volgende keer anders doen?

Wat zou je nog willen leren/ontdekken?
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Mijn werkstuk voldoet aan deze criteria 

Juf_Mar

Mijn werkstuk
Niet alleen de juf geeft je feedback op je werk, zij
vindt het ook belangrijk dat jij dat doet! Zo leer je
zelf goed kijken naar je eigen werk en ontdek 
je wat je nog kan leren.

Ik ben tevreden over.. Dit ga ik de volgende keer anders
doen..

Ik heb geleerd..Tijdens het maken van mijn
werkstuk voelde ik me

Mijn nieuwe leerdoel is 
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Mijn werkstuk 

Niet alleen de juf geeft je feedback op je werk. Het is ook belangrijk

dat jij dat jij dat doet! Zo leer je zelf goed kijken naar je eigen werk.

En ontdek je wat je nog kan leren.

Tijdens het maken van mijn

werkstuk  voelde ik me 
omdat,

Dit ga ik anders doen.. 

Mijn nieuwe leerdoel is..

Ik heb geleerd....

Mijn werkstuk voldoet aan 

deze criteria..

Ik ben tevreden over.. 


