Even kennismaken

Op w e g
naar d e
brug k l a s
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Even kennismaken

I Dit ben ik		

Even kennismaken
Mijn basisschool

Plaats hier een foto van
jezelf zoals je nu bent.

Plak hier een foto van je basisschooltijd. Kies een foto van iets
waar je goede herinneringen aan hebt (bijvoorbeeld je beste
vriend/vriendin, je leerkracht, een schoolkamp enzovoort.)

Persoonlijke gegevens
•

Mijn naam is

•

De naam van mijn  basisschool is

•

Mijn leeftijd is

•

Mijn hobby’s zijn

•

Ik houd erg van (hier kun je allerlei onderwerpen invullen)

•

Ik heb een hekel aan (hier kun je allerlei onderwerpen invullen)

Het leukste van mijn basisschool vond ik

Het minst leuk aan mijn basisschool vond ik
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Even kennismaken

Even kennismaken

Mijn lievelingsvak

Mijn minst leuke vak

Plak hier een plaatje (foto) dat te maken
heeft met jouw lievelingsvak.

Plak hier een plaatje (foto) dat te maken
heeft met het vak dat je het minst leuk vond.

Mijn lievelingsvak was

Mijn minst leuke vak was

Het was mijn lievelingsvak, omdat

Ik vond dat vak niet leuk, omdat
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Even kennismaken
Hier ben ik trots op!

Even kennismaken

C

Dit verwacht ik van mijn nieuwe school:
(hier kun je van alles invullen, bijvoorbeeld: nieuwe vrienden, huiswerk, vakken, enzovoort.)

Plak hier een foto van iets dat
je in groep 8 hebt gemaakt en
waar je trots op bent.

Ik ben hier trots op, omdat
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Even kennismaken
Dit ben ik over 10 jaar

Even kennismaken
Mijn gegevens over 10 jaar
Je weet natuurlijk nog niet wat jouw gegevens over 10 jaar zijn.
Maar vul maar in zoals jij denkt of hoopt dat jouw gegevens dan zullen zijn.

Teken hier een ‘foto’ van jezelf
zoals je jezelf ziet over 10 jaar.
Denk bijvoorbeeld aan het
beroep dat je dan zou kunnen hebben.

Naam

Woonplaats

Opleiding/ beroep

Burgerlijke staat
Omcirkel wat voor jou zal gelden.
getrouwd / niet getrouwd

Kinderen
Omcirkel wat voor jou zal gelden.
ja / nee
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Even kennismaken

Even kennismaken

Dit was mijn werkplan
Hieraan heb ik gewerkt

Deze opdrachten heb ik gedaan:

Dit kan ik nu beter:

ô Taal:

ô Taal:

ô Taal:

Hieraan heb ik gewerkt

Deze opdrachten heb ik gedaan:

Dit kan ik nu beter:

ô Techniek:

ô Techniek:

ô Techniek:

ô spellen

  

ô stellen/ schrijven

     

ô zinsontleding
ô begrijpend lezen

   

ô woordenschat

ô Rekenen:

ô Rekenen

ô Rekenen

ô Handvaardigheid/Tekenen ô Handvaardigheid/Tekenen

      ô

cijferen

      ô

breuken en procenten

   

      ô

meten en meetkunde

              

ô Wereldoriëntatie:
     ô

biologie

     ô

geschiedenis

     ô

aardrijkskunde
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ô Wereldoriëntatie

Na de cito

ô Wereldoriëntatie

ô Bewegingsonderwijs
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ô Bewegingsonderwijs:
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ô Handvaardigheid/Tekenen

ô Bewegingsonderwijs:
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