
Ik doe het anders en dat is Oké!

Evaluatie

Wat heb je geleerd? Hoe, met wie, waar en wanneer ga je oefenen?

Maak een keuze waarmee je wilt oefenen komende week en in welke situatie: 
thuis, op school of in je vrije tijd (sportclub, knutselclub, etcetera).

Dit leerde ik: .........................................................................................................................................................

Deze week ga ik oefenen in: 

Ik maakte de afspraak dat ik ga oefenen in de volgende situatie:

 Thuis 

Wanneer? 

n Bij het thuiskomen van school 

n Aan tafel

n Bij het naar bed gaan

n Bij het helpen van mijn ouders

n Bij het omgaan met mijn broers/zusters/ouders (haal door wat niet gewenst is). 

n Anders ................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................
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 Maak de situatie duidelijk:  
  bijvoorbeeld “wanneer we ruzie maken” “wanneer we samen iets gaan ondernemen” etc.

 Ik ga oefenen met: 

 in de volgende situatie:

 Wie kan me helpen?

 Op school 
Wanneer? 

n Tijdens samenwerken in de groep 

n Op het schoolplein tijdens het spelen 

n Bij het omgaan met klasgenoten 

n Bij het uitvoeren van een taak 

n Anders .............................................................................................................................................................

 Maak de situatie duidelijk:  
  bijvoorbeeld “wanneer we ruzie maken” “wanneer we samen iets gaan ondernemen” etc.

 Ik ga oefenen met: 

 in de volgende situatie:

 Wie kan me helpen?

  Vrije tijd
Wanneer?

Op de club/vereniging: Omschrijf van welke club je lid bent:  ................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

n In het samenwerken met anderen

n In het maken van een praatje met een ander

n In om hulp vragen als ik iets nog niet kan

n Anders ....................................................................................................................................................
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 Maak de situatie duidelijk:  
  bijvoorbeeld “wanneer we ruzie maken” “wanneer we samen iets gaan ondernemen” etc.

 Ik ga oefenen met: 

 in de volgende situatie:

 Wie kan me helpen?



Teken wat je gaat oefenen 
Of:
Maak een stripverhaal over de situatie

Gebruik de volgende elementen in je stripverhaal

Praten.  Dit gebeurde en dit werd gezegd.
Denken.  Dit was de reden, dit werd gedacht.
Doen.  Dit deed ik. Dit deed de ander.

             Praten, denken en doen. 

Dit werd gezegd 
Dit wil ik de volgende keer zeggen

Dit werd gedacht
Dit wil ik de volgende keer denken

Dit deed ik, dit deed de ander
Dit wil ik de volgende keer doen 
 

Praten

Denken

Doen
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Tekenblad voor je tekening of stripverhaal


