Naam
School:

Past 5M ‘Anders Leren” bij mij?

5M ZELFSCAN
Voorbeeld

5M
Positief kritisch en fouten
durven maken

Je bent vergeten je vragen voor het
groepsgesprek voor te bereiden. Dat is
jammer! Je denkt hierover na en denkt:
“Ik heb de tijd niet goed ingeschat, dat
ga ik de volgende keer anders doen”.
Je hebt volgende week een presentatie
(spreekbeurt) met een vriendje. Jij bent
ziek. Jij hebt geregeld dat hij alle
spullen heeft om toch de presentatie
alleen te kunnen geven.
Je bent niet zo goed in Duits, toch blijf
je zoeken naar punten die je kunt
verbeteren om je prestatie naar een
voldoende te krijgen.
Je hebt al je werk af voor de periode.
Je gaat op zoek naar de geschiedenis
van het kasteel, er is nu tijd om dat
eens grondig uit te zoeken! Een ander
onderwerp kan natuurlijk ook.
Je weet precies welke taken je deze
week nog moet afwerken. Ook mag je
met een docent mee om iets van 5M te
presenteren. Je weet dat je de tijd die
je mist gemakkelijk kan inhalen Je blijft
de volgende dag tijdens het werkuur en
werkt dan alsnog je taken af.
Je bent iemand die graag samenwerkt
in tweetallen of groepjes. Je laat
iedereen vertellen en luistert naar wat
gezegd wordt. Wat jij te vertellen hebt,
vind je ook belangrijk.

Verantwoordelijkheid

Doorzetten bij tegenslag
Gemotiveerd om te
ontdekken (leergierig)
Zelfstandig, taakgericht
en oplossingsgericht

Samenwerken en de
basishouding is sociaal

5M ‘Anders Leren” past bij
mij:
Ja

Twijfel

Nee

Puntentotaal:
Passen wij bij
elkaar?
<7

Handtekening leerling
7 t/m 12

Handtekening ouder/verzorger
13 t/m 18

Handtekening groepsleerkracht
(indien mogelijk)

19 t/m 24
25 t/m 30

Naam groepsleerkracht

Check jezelf, zet een kruisje in het
hokje dat het meest bij je past
NIET 1
2
3
4 5
WEL

Advies
Natuurlijk ben je een topper, maar
wij passen (op dit moment) niet bij
elkaar!
Je bent een kanjer, maar ander soort
onderwijs biedt jou meer kans op
slagen.
Ben jij een doorzetter? Pak dan deze
kans en volg 5M ‘Anders Leren’.
In 5M kun jij je talent nog verder
ontwikkelen!
Jij bent al een grote kanjer en bij 5M
‘Anders Leren’ kan je nog een hoop
leren.

