
Leerling Voorbeeld 1 B
Attitudebeoordeling 1B/2BVL
Stiptheid
Je hebt zelden je materiaal bij je.  Je geeft taken 
zelden tijdig af.

Je hebt geregeld het nodige materiaal bij je.  Je geeft
je taken geregeld tijdig af.

Je hebt meestal het nodige materiaal bij je.  Je geeft 
je taken meestal tijdig af.

Je hebt steeds het nodige materiaal bij je.  Je geeft 
je taken steeds tijdig af.

0 1 4 7
Taalgebruik
Je weigert tijdens de lessen verzorgd Nederlands te 
spreken.

Je moet er steeds op gewezen worden verzorgd 
Nederlands te spreken tijdens de les.

Je spreekt tijdens de lessen meestal verzorgd 
Nederlands.  Je kan jezelf verbeteren als je daarop 
gewezen wordt.

Je spreekt tijdens de lessen steeds verzorgd 
Nederlands.

0 0 3 9
Sociale houding
Je bent bewust onbeleefd.  Je hebt niet het minste besef van beleefdheid. Je probeert beleefd te zijn. Je bent altijd beleefd.

0 0 2 10
Discipline
Je werkt regels of afspraken tegen of voert ze 
gewoon niet uit.

Je ondervindt regels en afspraken als lastig.  Je doet
nogal eens waar je zin in hebt zonder je veel van de 
regels en afspraken aan te trekken.

Je doet wat opgedragen wordt.  Je leeft de regels en 
afspraken na, maar je bent vlug verleid om mee te 
doen met leerlingen die de regels niet zo nauw 
nemen.

Je leeft volgens de regels en afspraken.  Je bent 
punctueel.

0 0 3 9
Inzet en motivatie
Je ontvlucht inspanningen.  Je verprutst je tijd 
volledig.

Je tracht werk door te schuiven.  Het minste 
probleem is een excuus om te stoppen.

Je doet je werk dat opgedragen is.  Bij problemen 
wacht je tot iemand hulp biedt.

Je werkt geconcentreerd.  Je zet door tot de 
opdracht af is.  Je zoekt oplossingen voor 
moeilijkheden.

0 0 3 9

Commentaar door de klasleraar geformuleerd (KR)
Je bent een harde werker en dat loont. In de klas ben je een aangename en rustige leerling. Laat je niet ontmoedigen door 1 minder goed resultaat.

Ouders wensen naar aanleiding van dit rapport O geen gesprek
O een gesprek met _____________________________

Gevraagd door de klastitularis op het oudercontact.

Handtekening klasleraar Handtekening leerling Handtekening ouders


