
 

Plusklas 2017 – 2018 
Periode 3: maart - juli 2018  Jaarthema: “ Connect” 

Subthema: infrastuctuur 

Onderwerp project periode 3:  

Bijzondere wegen, bruggen, spoorlijnen, verbindingen in het verkeer 

Binnen het jaarthema Connect gaan we ons richten op bijzondere  verbindingen in de infrastructuur: 

bruggen, spoorlijnen, tunnels en wegen (waarvan 1 onderdeel de N34 tussen Ommen en Hardenberg 

is waar op dit moment een groot vernieuwingstraject plaats vindt, om maar even dicht bij huis te 

blijven)  

Er wordt per team 1 bijzondere verbinding uitgewerkt: een bijzondere brug, een speciale spoorlijn, 

een belangrijke verbindingsroute/weg, of een beroemde tunnel. Daarvoor krijg je een lijst met 

ideeën en overzichten. Dit ga je doen volgens de opgestelde celebrationcriteria. 

 

 

 

 

Er zijn voor de kinderen diverse criteria opgesteld waaraan het geheel moet voldoen. Deze hebben 

de kinderen ook gekregen plus een hele beschrijving van wat en hoe van dit project.  

We stellen eisen aan de volgende vaardigheden: 

Aan de volgende vaardigheden worden eisen gesteld:  
  

Plannen ( zelfsturing)  

Je plant je werk zelfstandig.  

Je zorgt altijd zelf op tijd voor de juiste benodigdheden voor een taak.  

Je overziet goed je planning over een langere periode en stelt zo nodig zelf je planning bij.  

Je neemt verantwoordelijkheid voor je leerproces.  

  

Structuur aanbrengen (analytisch denken)  

Je werkt netjes en overzichtelijk.  

  

Spellen en stellen    

Je kan verschillende soorten tekst schrijven en hanteer alle gangbare spellingsregels.  

Je gebruikt je handschrift, tekstopbouw en de lay-out om je boodschap op papier sterk te maken.  

Ook kan je digitaal teksten schrijven.  



 

 

Speciale aandacht voor en reflectie op is er voor de volgende onderdelen: 

Plannen – Structuur aanbrengen – Stellen en spellen – creatief denken – motivatie – 

samenwerken/samenleren.  

Deze onderdelen zijn aangegeven in rubrics en komen in het port folio te staan, kinderen gaan 

daarbij aangeven waar ze staan op dit moment.  

Ook dit project zijn onze uitgangspunten weer uit de doelen en vaardighedenlijst gehaald en werken 

we aan het ontwikkelen van executieve functies. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Creatief denken  

Je zet je ideeën op een creatieve manier om in producten.   

Je legt verbanden tussen heel verschillende onderwerpen.  

Je legt verbanden en combineert verschillende soorten informatie tot een nieuw geheel.  

  

Motivatie   

Je zet je in voor taken die je moet uitvoeren.  

Je zet door wanneer iets (nog) niet lukt (groei-mindset).  

  

Samen leren / samen werken  

Ik blijf mijzelf in een groep: Ik kan op een opbouwende  manier aangeven wat ik vind.  

Ik gebruik mijn kennis van kwaliteiten van anderen om de samenwerking te verbeteren.    

Ik kan hulp vragen, geven en ontvangen.  

Ik kan kritiek en complimentjes ontvangen.  
Ik kan op een goede manier kritiek en complimentjes geven. 

 

Ik geef op een goede manier leiding aan groepswerk en maak (samen) van de opdracht een succes.    

  

Mijn eigen leerdoelen zijn:  
  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Plusklas gaat het ons niet om meer en moeilijker werk en opdrachten aan te bieden 
maar juist de verdieping te zoeken binnen een thema/onderwerp. Daarbij oefenen we met 
name executieve vaardigheden. Deze vaardigheden komen via eduScrum ook aan bod. 
 

 

 

 

 

 

  Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet. 

 Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken. 

 Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren. 

 Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding. 

 Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen. 

 Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is. 

 Organisatie: informatie en materialen ordenen. 

 Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen. 

 Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken. 

 Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag. 



 

 Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren. 

 

 


