De taak
In alle groepen wordt gewerkt met een taak. Dit betekent dat alle kinderen taken hebben
die aan het einde van de week af moeten zijn. Kinderen kunnen zelf bepalen wanneer ze
de taken maken. Aan het begin van de week maken ze hiervoor een planning.
Natuurlijk ziet dit er in de kleuterklas anders uit dan in groep 8. Hieronder kun je zien
hoe de taak in de verschillende groepen vorm krijgt.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met een takenbord. Wanneer een taak klaar is,
plakken de kinderen een magneet achter hun naam bij de juiste taak.

Voor groep 3 hebben we gezocht naar een goede voorloper van de taakbrief in de
hogere groepen.
De kinderen plannen deze over het algemeen nog samen met de leerkracht. Op maandag
worden alle taken uitgelegd en de rest van de week worden de taken gemaakt.
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In groep 4 t/m 8 wordt het werken met de taakbrief uitgebreid. Op de taakbrief vinden
leerlingen de taken terug die gedurende die week aan bod komen.
D.m.v. de dagkleuren in groep 4 en een weekrooster in groep 5 t/m 8 plannen ze zelf
wanneer ze aan welke taken gaan werken. Aan de weektaaktijden op het formulier
kunnen de leerlingen zien wanneer ze tijd hebben voor de taken. Er is een opbouw van
groep 4 naar groep 8.

De taken kunnen per leerling, wat inhoud en omvang betreft, onderling verschillen. Ook
de vrijheid om zelf te plannen en taken te maken kan per leerling verschillend zijn. Er
zijn verplichte instructies en keuze-instructies. Er is ook ruimte voor “speciaal voor mij”
taken. Deze kunnen vanuit de leerkracht ingevuld worden, maar ook de leerlingen
kunnen hier zelf een rol in spelen. Evaluatie speelt een heel belangrijke rol, zowel met de
hele klas als individueel.
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