Handleiding SP 2

Formulier voor niveaubepaling aan de hand van de rubrieken
Naam docent in opleiding:
Naam SPD/BOS:
Handtekening SPD/BOS:

Stage: OS / SPA / SPB
Schoolvak:
Datum:
1

1. Interpersoonlijk competent
Contact maken
Stimuleren om op een eigen manier te leren
Klimaat voor samenwerking scheppen
2. Pedagogisch competent
Begeleiding op weg naar sociaal emotionele ontwikkeling
Begeleiding op weg naar zelfstandig en verantwoordelijk worden
Begeleiding op weg naar het ontwikkelen van talent/
capaciteiten
Verplaatsen in leefwereld leerlingen
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
Vakinhoudelijke kennis
(Vak)didactische voorbereiding
Uitvoering
Toetsing (formatief en summatief)
Leerproblemen signaleren
Feedback geven

2

3

4
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3

4

4. Organisatorisch competent
Hanteren procedures en afspraken
Organisatie (leer)proces
Planning/ timemanagement
5. Competent in het samenwerken met collega’s
Informatie delen met collega’s, overleggen en samenwerken
Intervisie
Ontwikkelen en verbeteren van de school
6. Competent in het samenwerken met de omgeving
Informatie uitwisselen met ouders
Binnen- en buitenschools leren afstemmen
7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Werken aan ontwikkeling
Gedrag aanpassen aan team en school
Feedback vragen en gebruiken
Professioneel handelen
Donkergrijs = vereist niveau
Lichtgrijs = richtlijn startbekwaamheid

Ruimte voor opmerkingen:
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BIJLAGE3: lesobservatieformulier activerende didactiek
SEC/TULO
Naam student:
School:

Datum:
SPD:

V

Voorbereiding

1

3

Activerende werkvormen (+ ondersteunend materiaal)
zijn duidelijk uitgewerkt.
Lesplan met leerling- en docentactiviteiten is per fase
duidelijk beschreven.
Het lesvoorbereidingsformulier is goed uitgewerkt.

U

Uitvoeren

1
2
3
4

8
9

Contact met de leerlingen.
Motiveert leerlingen voor de les.
Sluit aan bij de voorkennis.
Geeft in iedere fase een duidelijke en bondige instructie
om aan de slag te gaan.
Zorgt ervoor dat leerlingen zelfstandig (individueel of in
groepen) werkzaam kunnen zijn.
Speelt in op individuele verschillen van leerlingen. (differentiatie)
Herkent en speelt adequaat in op misconcepties bij leerlingen.
Wisselt uitdagen, ondersteunen en stimuleren af.
Stimuleert leerlingen om te reflecteren op hun aanpak.

10
11

Kan OLG uitvoeren.
Gebruik van audiovisuele hulpmiddelen / DEMO

2

5
6
7

N

Verbale + non-verbale aspecten

1
2
3

stem (volume, intonatie, tempo, enz.)
uitstraling
houding, gebaren, mimiek, oogcontact

K

Klassenmanagement

1

6
7

Organisatie van tijd en ruimte, materiaal en benodigdheden.
Zorgt voor ordelijke en efficiënte uitvoering van het zelfstandig werken.
Zorgt voor een veilige leeromgeving (positieve feedback
en alert op pestgedrag).
Maakt gebruik van taken binnen de groep.
Reageert adequaat op leerlingen en op een groep (bij
ongewenst gedrag).
Activeert leerlingen om samen te werken.
Houdt de leerlingen bij de les.

E

Evalueren

1
2

Evalueert met leerlingen het product en het proces.
Schept de mogelijkheid om leerlingen de betekenis van
het geleerde in de les te laten zien gericht op andere
(buitenschoolse) situaties.

2
3
4
5

Klas:

Observaties
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SEC/TULO

Lesobservatieformulier Activerende Didactiek

R

Reflecteren

1

Geeft blijk weloverwogen en verantwoord tot keuzes te
zijn gekomen en legt verbanden m.b.t. de persoonlijke
ontwikkeling (plan van aanpak).
Reflecteert op eigen handelen, waardoor sterke en
zwakke punten duidelijk worden.

2

Opmerkingen:

Samenvatting

Leerpunten / voornemens:

Datum:
Naam:
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BIJLAGE 4: lesvoorbereidingsformulier
Klas:

DIO:

datum:

lesuur:

leerproces leerlingen
Beginsituatie/voorkennis:
Lesdoelen:
Na de les weten/begrijpen de leerlingen…..
Na de les kunnen de leerlingen…..
Leerstof:
Werkvormen:
Lesmaterialen:
Kernvoorbeelden of kernopgaven:
Evaluatie van de lesdoelen:
Kritische factoren
Leerstof
Leerlingen
School
….
Tijd

doel

leerstof

werkvorm

-------------------------------------------------------------------

leerproces Docent In Opleiding
Beginsituatie/aanleiding:
Leerdoel:
Werkvorm:
Materialen:
Evaluatie van leerdoel:
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Activiteit van de Activiteit
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van
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