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Ik kan zelfstandig mijn 
taken uitvoeren

Ik heb alle info en plaatjes zelf 

opgezocht van Abraham Licoln 

op het internet en ik heb alles 

zelf in elkaar gezet. Ik ben naar 

de winkel geweest om mijn 

matrialen uit te zoeken en te 

kopen voor mijn stand te 

maken.



Ik kijk eerst wat ik 
moet doen voor dat 
ik aan een taak begin

Ik heb eerst gekeken wat er 

alemaal in de presentatie 

moest zitten zoals een tijdlijn. Ik 

heb u ook eerst vragen gestelt 

over de question box voordat ik 

het maakte bv hoeveel vragen 

erin moesten zitten.



Ik zet door, ook als iets moeilijk is 

Ik ben blijven doorzoeken op het 
internet om info te krijgen over 

Abraham Lincoln, want ik wou er 
alles vanaf weten.

Bij deze info heb ik ook even moeten 
zoeken voor passende plaatjes die 

hierbij hoorde.

Ook heb ik mijn gedachte laten 
gaan over hoe ik de questionbox 

wou hebben.



Ik vraag om hulp ook als ik echt 

niet meer verder kan 

Bij de questionbox wist ik eerst niet precies wat de bedoeling was. 

Hoeveel vragen ik moest hebben en of ik hier ook de antwoorden bij 

moest zetten. Ik wist ook niet of je vragen moest bedenken waaop het 

antwoord terug te vinden was in de stand. Dit heb ik dus eerst 

nagevraagd.



Ik kan 

onderschied 

maken 

tussen feiten 

en 

meningen

Een feit is dat Abraham Licoln de bugeroorlog 

heeft gewonnen.

Een mening is of Abraham Lincoln een held is 
want voor anderen mensen is hij misschien geen 

held.



Ik kan naar afloop benoemen wat goed 
en minder goed ging bij mijn aanpak

In het begin met de afspraak ging het mis ik moest eerder de mail 

lezen voor de rest vond ik alles goed gaan.



Ik kom 

afspraken 

na

 Ja want ik ben elke maandag bij u geweest 
om alles door te spreken. Dan had ik af wat af 

moest zijn.



Ik gebruik de mogelijkheden van office 365
IK HEB B.V. WORD GEBRUIKT OM DE FOTO VAN ABRAHAM ROND TE MAKEN



Ik laat een nieuwsgierige houding 
zien

 Ik had wat info over Abraham 

Licoln maar niet genoeg vond 

ik. Ik ben wat dingen te weten 

gekomen die ik eerst niet wist, 
maar die ik heel interresant 

vond zoals Abraham Licoln 

heeft een paar uitspraken 

gedaan zoals 



Ik durf een 
presentatie te 
geven voor een 
groep

 Ik heb heel veel 

mensen bij mijn 

standje gehad die 

graag wat wilden 

weten over Abraham 

Lincoln. Hun heb ik 

alles vertelt wat ze 

wilden weten.



The end


