
 

Voorbeeldzinnen & inspiratie voor het rapport 

Veelvoorkomende woorden 

motivatie  
inzet 
contact  
beweeglijk 
impulsief 
spontaan 
speels 
leergierig  
behulpzaam 
ijverig  
onverschillig  

gevoelig 
enthousiast 
beïnvloedbaar 
vriendelijk 
taakgericht 
betrokken 
uitdagend 
dromerig 
behoefte aan regels en structuur 
wisselvallig 
 

 

Werkhouding 

Positief Negatiever  

Je werkt met plezier 
Je bent gemotiveerd 
Je maakt regelmatig extra werk 
Je stelt veel / hoge eisen aan je eigen werk 
Je hebt (nu) een serieuze werkhouding 
Je bent taakgericht bezig met je werk 
Je werkt erg precies 
Je bent een harde werker 
Je werkhouding is voldoende 
Je gaat vlot aan het werk  
Ondanks tegenvallende resultaten bij de 
toets(en), blijf jij gemotiveerd aan het werk gaan.  
 

Je hebt soms / regelmatig / te veel stimulans 
nodig om aan het werk te blijven 
Je hebt soms / (te) veel extra hulp nodig om aan 
je werk te blijven 
Het kost je soms / te vaak moeite om een 
poosje met een taak bezig te zijn 
Je hebt de neiging om te gemakkelijk over je 
werk te denken 
Je hebt veel bevestiging nodig, terwijl je het 
goed kan 
Je mag best wat meer eisen aan je eigen werk 
stellen 
 

 

Concentratie 

Positief Negatiever 

Je kunt lang en intensief met een opdracht bezig 
zijn 
Je kunt goed voor langere tijd aan een taak 
werken 
Je kunt goed / prima / uitstekend 
geconcentreerd werken 
Je kunt je aandacht goed bij je werk houden 
Je laat je niet snel afleiden 
Je concentratie is voldoende / goed 
Je kunt je goed voor langere tijd concentreren 
 
 
 

Je bent snel afgeleid door... 
Je laat je snel door anderen afleiden (,maar je 
leidt anderen ook af) 
Je laat je soms / vaak afleiden door dingen die 
om je heen gebeuren in de klas 
Je hebt behoefte aan een rustige omgeving om 
je te kunnen concentreren 
Je vindt het moeilijk om een lange tijd aan een 
stuk door te werken 
Je concentratie is wisselend: als je een opdracht 
leuk vindt dan... 
Probeer wat minder in te gaan op wat er om je 
heen gebeurt 
 



Tempo 

Positief Negatiever 

Je werkt vlot en maakt toch weinig fouten 
Je werkt niet zo snel, maar je werk ziet er wel 
altijd keurig uit 
Je hebt een goed werktempo / je tempo is 
voldoende 
Je werktempo is voldoende 
Je werktempo gaat vooruit 
Je werkt rustig in je eigen tempo en zorgt ervoor 
da alles goed en op tijd af is 
Je bent ijverig 
 

Je werkt niet zo snel omdat je snel afgeleid bent 
Je werkt niet zo snel omdat je ... nog niet 
beheerst 
Je werkt niet zo snel omdat het schrijven nog 
moeilijk voor je is 
Je werk is snel af maar dat komt de kwaliteit niet 
altijd ten goede 
Je werktempo is te wisselend 
Je moet door mij teveel bij je werk betrokken 
worden om op tijd je werk af te krijgen 
 

 

Werkverzorging 

Positief Negatiever 

Je werk ziet er altijd / meestal netjes uit 
Je werk ziet er steeds netter uit, ga zo door! 
Je bent een opgeruimd type 
Je werk ziet er keurig uit 
Je werk ziet er verzorgd uit 
Je doet goed je best om je werk er netjes uit te 
laten zien 
Je werk ziet er goed uit 
Blijf je best doen 
 

Je vindt het moeilijk om je werk goed in te delen, 
zodat er een overzichtelijk geheel ontstaat 
Probeer / Je moet de komende tijd netter (te) 
werken 
Het is jammer dat je slordig omgaat met het 
schoolmateriaal 
Je moet beter omgaan met het schoolmateriaal 
Je kunt steeds netter werken maar moet wel 
streng zijn voor jezelf 
Je probeert netjes te werken maar het schrijven 
in “schrijfletters” kost je nog veel moeite 
 

 

Houding t.o.v. leerkracht 

Positief Negatiever 

Je luistert goed naar aanwijzingen en hulp 
Je komt vaak wat vertellen 
Er is een open contact met mij / ons 
Je komt op tijd om hulp vragen 
Je komt steeds makkelijke naar mij toe om iets 
te vragen of te vertellen 
De aanwijzingen die je krijgt zijn altijd goed 
bedoeld 
 

Je hebt moeite met het opvolgen van instructies 
Het is belangrijk dat je beter luistert naar advies 
Je moet luisteren naar adviezen  
Je gaat stilletjes je eigen gang 
Je bent / doet soms / vaak te eigenwijs 
 

 

 

 

 

 



Houding t.o.v. klasgenoten 

Positief Negatiever 

Je bent behulpzaam 
Je bent op anderen gericht 
Je hebt een open houding naar anderen toe 
Je durft veel van jezelf te laten zien in contact 
met anderen 
Je kunt goed met iedereen opschieten 
Je hebt vaste vrienden/vriendinnen waar je mee 
optrekt 
Je neemt initiatief tot het leggen van contacten 
Je voelt je verantwoordelijk voor het 
klassengebeuren 
Je werkt goed/graag samen 
Je bent erg behulpzaam naar andere toe 
Je bent erg sociaal tegenover anderen 
Je hebt veel contact met anderen 
Je bent erg betrokken bij anderen 
Je hebt al snel een eigen plekje binnen de 
nieuwe groep verworven 
 
 

Je vertelt niet zoveel over jezelf 
Je mag wat meer voor jezelf opkomen 
Je hebt een afwachtende houding bij het leggen 
van contact 
Het is jammer dat je niet altijd even gezellig bent 
tegen andere kinderen 
Je vindt het soms moeilijk om een ander te 
helpen 
Je neemt soms wel wat veel initiatief naar 
anderen 
Laat ook voor anderen meer ruimte over voor 
contacten of initiatieven 
In contacten naar anderen ga jij je eigen gang 
Houd je aan de gemaakte afspraken binnen de 
groep 
Let wat mee op jezelf en wat minder op anderen 
Let goed op je eigen gedrag 
Los problemen op door erover te praten 
In contacten met anderen gaat het niet altijd 
zoals jij wilt 
 

 

 

 

Beste (……), 
Wat ben jij een gezellige leerling! Soms ben je tijdens de instructie aan het kletsen, daarom gaat 
er weleens nuttige informatie aan je voorbij. Probeer gezelligheid niet ten koste te laten gaan van 
je werkhouding, dat zou zonde zijn. Je levert het huiswerk steeds vaker volgens gemaakte 
afspraken in, ga zo door! 

Lieve (……), 
Je hebt snel je plekje in de klas gevonden, dat vind ik erg knap van je. Je bent een lieve en sociale 
leerling en kan goed samenwerken in kleine groepjes. Spelling is niet jouw favoriete vak, maar je 
doet goed mee tijdens de uitleg. Ik heb er alle vertrouwen in dat je hier snel een voldoende voor 
haalt! 

Lieve (……), 
De afgelopen periode heb jij laten zien dat je erg creatief bent en goed kan samenwerken. Je 
neemt een actieve houding aan tijdens de lessen en laat veel betrokkenheid zien bij de 
zaakvakken. We hebben hard gewerkt aan de onderdelen dit je lastig vindt bij rekenen, de 
volgende periode gaan we hier mee door. 

Beste (……), 
De spreekbeurt die je hebt gehouden zal ik niet snel vergeten; wat een goed verhaal! Op het 
voetbalveld ben je onverslaanbaar, erg leuk om te zien. Het omgaan met dyslexie vind je nog 
lastig, hier gaan we samen aan wennen en werken. Probeer je thuis extra te oefenen met de 
tafels?  



 

 

Kernkwaliteiten 

 
Aanpassingsvermogen 
Aanwezig  
Accuraat, nauwkeurig en 
precies 
Ad rem 
Afspraak is afspraak 
Anticiperen 
Ambitieus en 
grensverleggend 
Analytisch 
Autonoom 
Bedachtzaam, doordacht en 
weloverwogen 
Beheerst 
Behulpzaam en hulpvaardig 
Bescheiden 
Betrokken en betrokkenheid 
Betrouwbaar 
Concreet 
Consequent 
Consciëntieus en 
gewetensvol 
Creatief 
Daadkrachtig 
Diepzinnigheid 
Diplomatiek 
Direct 
Discipline 
Discreet 
Doener, praktisch en 
oplossingsgericht 
Doortastend 
Doorzettingsvermogen 

 
Eerlijk 
Empathisch, begrijpend en 
invoelend 
Energiek 
Enthousiast 
Einzelgänger 
Flexibiliteit 
Gedreven en gedrevenheid 
Geduldig 
Genuanceerd 
Gevoelig en gevoelsmens 
Harmonie, eenheid en 
saamhorigheid 
Heftig en intens 
Helicopterview 
Hoog-sensitief 
Humor en humoristisch 
Improviseren 
Inlevingsvermogen 
Innovatief en vernieuwend 
Inspirerend 
Integer en integriteit 
Intuïtie en intuïtief ingesteld 
Krachtig 
Kritisch, alert en waakzaam 
Kwetsbaar en kwetsbaarheid 
Loyaal en trouw 
Medelijden 
Moed, moedig en durf 
Ontspannen, relaxt en 
tevreden 
Oog voor details 

 
Open, openheid en 
openhartig 
Oprecht 
Meegaand en volgzaam 
No nonsens 
Nuchter 
Opschieten 
Optimistisch 
Ordelijk, systematisch en 
gestructureerd 
Prestatiegericht 
Realistisch 
Recht door zee 
Rechtvaardigheidsgevoel 
Sensitief 
Snel schakelen 
Sociaal 
Speels 
Spontaan en spontaniteit 
Toegankelijk en benaderbaar 
Toewijding en toegewijd 
Verantwoordelijkheidsgevoel 
Verbindend 
Volhardend 
Voortvarend 
Vurig en fel 
Welbespraakt 
Wilskracht en 
vastberadenheid 
Zachtaardig of zachtmoedig 
Zakelijk en zaakgericht 
Zorgvuldig 
Zorgzaam 
 

 


