Thema
Logboek van
_________________

De komende zes weken werk je bij het thema met dit
logboek. Het is de bedoeling dat je met dit logboek de
opdrachten zo goed mogelijk uit kunt voeren.
Daarom zal de docent je tijd geven om in dit logboek
te schrijven.
Als je met een opdracht bezig bent, moet je soms
dezelfde vragen nog een keer beantwoorden, maar dan
op een nieuwe bladzijde.

Daarom vragen we je om dit logboek goed te lezen en
de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Na zes weken willen we graag weten wat je ervan
vindt om met dit logboek te werken.
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We werken met een soort wiel. Je kunt dat wiel zien
op het plaatje hieronder:

Bij iedere kleur horen andere vragen. Dat merk je
vanzelf als je in het logboek aan het werk bent.

Heel veel plezier!
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stap 1: Opdracht- en
onderzoekfase
Deze vragen beantwoord je als
je met een nieuwe opdracht
begint.

Wat is het onderwerp?
____________________________

Wat weet ik al van dit onderwerp?

onderwerp
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Lees de opdracht goed en beantwoord de volgende
vragen:
•
•
•

Wat is de opdracht?
Wat zijn mijn doelen?
Hoe moet het resultaat eruit zien?

Dit moet ik doen:

Ik weet:

En dit moet er in:

Ik kan:

Aan het eind van de opdracht heb ik….
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Dit moet ik echt nog weten voor ik aan het werk kan
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Waar/ hoe kun je dat te weten komen?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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stap 2: Kiezen en plannen
Ook deze vragen maak je voor
je echt aan het werk gaat.

Zo zou ik de opdracht kunnen
doen:
Idee 1:
________________________________________
________________________________________

Idee 2:
________________________________________
________________________________________

Idee 3:
________________________________________
________________________________________

Zet een rondje om het beste idee!

7

Ik mag er ________ minuten/ uur aan werken
Bedenk de stappen die je moet doen om de opdracht
uit te voeren. Vul die stappen in stukjes en kruis aan
hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. De eerste taak is
al voor je ingevuld.
taak

Opdracht lezen

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

Ik denk dat het deze tijd kost…
X tussen 0 en 15 minuten
0 tussen 15 en 30 minuten
0 tussen 30 en 45 minuten
0 tussen 45 en 60 minuten
0 tussen 0 en 15 minuten
0 tussen 15 en 30 minuten
0 tussen 30 en 45 minuten
0 tussen 45 en 60 minuten
0 tussen 0 en 15 minuten
0 tussen 15 en 30 minuten
0 tussen 30 en 45 minuten
0 tussen 45 en 60 minuten
0 tussen 0 en 15 minuten
0 tussen 15 en 30 minuten
0 tussen 30 en 45 minuten
0 tussen 45 en 60 minuten
0 tussen 0 en 15 minuten
0 tussen 15 en 30 minuten
0 tussen 30 en 45 minuten
0 tussen 45 en 60 minuten
0 tussen 0 en 15 minuten
0 tussen 15 en 30 minuten
0 tussen 30 en 45 minuten
0 tussen 45 en 60 minuten
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stap 3: Uitvoeren en
uitproberen
Deze vragen maak je als je
aan je opdracht hebt
gewerkt.

Datum:______________
Op bladzijde 5 van dit logboek heb je opgeschreven
wat je moet doen bij deze opdracht. Lees dat nog een
keer.
➢ Klopt het wat je aan het doen bent met wat er in
de opdracht staat?
0 ja
0 ongeveer
0 helemaal niet
Hieraan heb ik goed gedacht:
Oeps, hier moet ik nog goed aan denken:
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Op dit moment geef ik mij het volgende cijfer voor
hoe ik de opdracht aanpak en het resultaat. Zet een
rondje om het cijfer dat je jezelf geeft.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dit kan ik nog beter doen:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Op bladzijde 8 van dit logboek heb je opgeschreven
welke stappen je moet doen om de opdracht uit te
voeren.
➢ Kleur de taken die je af hebt groen.
➢ Klopt het met de tijd die je hebt bedacht?
0 ja
0 ongeveer
0 helemaal niet
➢ Misschien moet je iets veranderen in de taak of in
de tijd. Kleur die taken geel en zet de verandering
erbij.
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stap 4: Presenteren
Deze vragen maak je als je
opdracht bijna af is.

Lees nog een keer hoe je je opdracht moet inleveren.
Zet een kruisje als je het hebt gecontroleerd en het
klopt.


Alles, echt alles staat erin.



Ik kan aan de klas uitleggen wat ik heb gedaan.



Ik kan mijn opdracht presenteren.



Ik kan anderen nieuwsgierig maken.

Heb je in het eerste vakje geen kruisje gezet?
Dan kun je nu je opdracht/ werkstuk/
presentatie aanpassen voordat je het inlevert.
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stap 5: Evalueren
Deze vragen vul je in als je je
opdracht af hebt.

Wat heb ik geleerd?

Wat zou ik een volgende keer anders doen?

Hoe heb ik samengewerkt?
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