Naam + achternaam:
Klas:

Thema: Zelfkennis
Grote vraag: Gedraag ik mij als een sportief klasgenoot?
Reflectie 1 - De sportieve klasgenoot:
1. Hoe denk jij dat andere leerlingen jou tijdens de lessen Sport & Bewegen als klasgenoot hebben ervaren de afgelopen periode en
waarom denk je dat?

2. Geef aan de hand van 3 voorbeelden aan hoe jij andere leerlingen hebt geholpen in de afgelopen periode tijdens Sport en Spel.

3. Waar kan jij je nog in verbeteren om een sportief klasgenoot te zijn? (Geef 2 voorbeelden en betrek in je antwoord de rubric)

4. Vindt jij een klasgenoot kunnen zijn op school? Noem 3 voorbeelden waarin je dit hebt laten zien op school.

Naam + achternaam:
Klas:

Thema: Zelfkennis
Grote vraag: Ben ik een rolmodel?
Reflectie 2 – Het rolmodel:
Rolmodel:
1. Wat is volgens jou een rolmodel en geef daarbij 3 kwaliteiten aan die een rolmodel ten minste zou moeten bezitten?

2. Voldoe jij aan de door jouzelf bovengenoemde omschrijving/kwaliteiten als je terugkijkt naar de afgelopen periode? Geef 3
voorbeelden waaruit blijkt waarom wel/niet.

3. Wie is jouw rolmodel (in de sport)? Beschrijf waarom je dat vindt aan de hand van de rubrics.

Naam + achternaam:
Klas:

Single point rubric: (beoordelingskader)
Competentie

Uitleg

Sportief Klasgenoot:Als leerling van Academie
Tien ga je respectvol met je klasgenoten
Klasgenoot om. Dit betekent dat je naar elkaar

luistert, met elkaar kan leren, elkaar kan
verbeteren en plezier met elkaar kan
hebben.

Rolmodel Rolmodel: Als leerling van Academie Tien

leer je om bewust te worden dat je een
rolmodel bent bij de sportaccommodatie, in
de les maar ook daarbuiten. Dit betekent dat
je respectvol omgaat met elkaar, je
omgeving en de materialen.

In ontwikkeling

Beheerst
De leerling is respectvol naar zijn
klasgenoten en draagt bij aan het
met plezier bewegen met de klas.
De leerling helpt andere
leerlingen, werkt samen om het
speldoel te bereiken en is actief
aanwezig.
De leerling gedraagt zich als een
goede ambassadeur van
Academie Tien naar de klas,
docenten en de andere
gebruikers van
sportaccommodatie.

Expert

