
Thuiswerkperiode: reflectie en actieplan 
 

Je hebt in deze periode thuisgewerkt en online lessen gevolgd. Vakdocenten hebben 
de afgelopen week een beoordeling ingevoerd in Magister. We vragen je nu om een 
reflectieverslag te maken met daarbij een actieplan voor de laatste weken, zodat jij 
weet dat je klaar bent voor het volgende schooljaar. 

Aan het einde van deeltaak 6 vragen we je om een advies te geven aan de docenten, 
zij nemen dit advies mee in hun beslissing. De docentenvergadering bepaalt 
uiteindelijk of je over kan naar het volgende leerjaar. 

Tip: Geef voorbeelden ter onderbouwing. 

 

Reflectie 
 

1. Welbevinden 
• Hoe ervaar je het thuis werken? 
• Hoe is je contact met mentor, docenten en medeleerlingen?  

 
2. Inzet en motivatie 

● Hoe beoordeel je je eigen inzet in de online lessen? 
● Beschrijf in een paar zinnen hoe je thuis met je schoolwerk bezig bent. Denk 

aan wat, hoe lang, waar, wanneer en hoe? Werk je volgens een planning? 
● Hoe heb jij ervoor gezorgd dat je je werk en planning op orde had? 
● Hoe zorg je dat je je toetsen goed voorbereidt? 

3. Gedrag 
● Wat zouden jouw docenten en mentor zeggen over jouw zelfstandigheid en 

werkhouding?  

4. Beoordelingen 
● Welke vakken gaan goed en welke minder? Leg uit waarom. 
● Hoe zijn de beoordelingen van je (oefen/voortgangs)toetsen? 
● Kan je beschrijven welke andere dingen je in deze periode hebt geleerd die 

je hebben geholpen om deeltaak 5 goed te doen? 

 
5. Reacties van ouders/verzorgers 

● Bespreek, wat je hierboven hebt bedacht en ingevuld, met jouw 
ouders/verzorgers.  

● Hebben zij nog vragen of opmerkingen?  



Actieplan 
 

Maak een actieplan voor de komende periode. Kijk hierbij naar de vragen die je 
hierboven hebt beantwoord. Denk goed na wat je nodig hebt om in het volgende 
leerjaar te kunnen starten. 

● Waar ben je tevreden over wat betreft je inzet en gedrag en waar ga je mee 
door? 

● Wat ga je in deeltaak 6 verbeteren?  

o Schrijf op waarom je dit wilt. 

o Kies het gedrag dat hiervoor nodig is. 

o Welke twee dingen heb je nodig om dit gedrag te laten zien? 

● Welke vragen heb je aan vakdocenten? Wie? Wat is je vraag? 
 

● Wat heb je verder nodig om dit te bereiken? 
 

Vind je het lastig om een goed actieplan te maken, kijk dan op https://youtu.be/6-
tbk05zPRY voor een voorbeeld. 

 

Eind juni voer je nog een rapportagegesprek met je mentor en ouder(s). Maak voor 
de voorbereiding hiervan ook gebruik van deze reflectie en dit plan. 

 

Succes! 

 

 

 


