
speelfiche

iK word vrijgesteld

Van: .....................................
Tot: .....................................
Of: ......................................

a
aan-

moedigen
door de 

vingers zien

dh
hulpmiddelen 

gebruiken

d
dagelijks

oefenen

werkpunt:  ...............................................................................................
motivatie:  het is wenselijk voor de leerling ............................................. /10
  het gedrag is storend voor de leerkracht..................................../10
 het gedrag is storend voor anderen ........................................../10 
doelstelling:  .............................................................................................

datum: ...................................
leerling: .................................
klas: .......................................
leerkracht: ...........................

sTap 1 sTap 2 sTap 3
sTap 4

iK Krijg hulp
 

we maKen gebruiK van:
Hulpmiddel 1: 
..........................................
..........................................

Hulpmiddel 2: 
..........................................
..........................................

Hulpmiddel 3: 
..........................................
..........................................

iK doe mijn best en
word aangemoedigd

Van: ....................................
Tot: ...................................

iK oefen elKe dag
 

reeKs 1
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
reeKs 2
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
reeKs 3
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................
Elke dag van ........ tot ........ 
of .....................................

toolkit

adhd



speelfiche

iK gebruiKte een hulpmiddel
evaluatie

iK word tijdelijK 
vrijgesteld
evaluatie

We proberen opnieuw op:

....................................

iK ben aangemoedigd
evaluatie

Lukt: 

Lukt niet: 

iK heb elKe dag geoefend 
evaluatie
reeKs 1 MOMEnT 1 MOMEnT 2 MOMEnT 3

Maandag         

dinsdag         

WOEnsdag         

dOndErdag         

Vrijdag         

hulpmiddel 1 MOMEnT 1 MOMEnT 2 MOMEnT 3

Maandag         

dinsdag         

WOEnsdag         

dOndErdag         

Vrijdag         

hulpmiddel 2 MOMEnT 1 MOMEnT 2 MOMEnT 3

Maandag         

dinsdag         

WOEnsdag         

dOndErdag         

Vrijdag         

hulpmiddel 3 MOMEnT 1 MOMEnT 2 MOMEnT 3

Maandag         

dinsdag         

WOEnsdag         

dOndErdag         

Vrijdag         

reeKs 2 MOMEnT 1 MOMEnT 2 MOMEnT 3

Maandag         

dinsdag         

WOEnsdag         

dOndErdag         

Vrijdag         

reeKs 3 MOMEnT 1 MOMEnT 2 MOMEnT 3

Maandag         

dinsdag         

WOEnsdag         

dOndErdag         

Vrijdag         

het is wenselijk voor de leerling ..../10

het gedrag is storend voor de lkr ..../10

het gedrag is storend voor anderen ...../10

het is wenselijk voor de leerling ..../10

het gedrag is storend voor de lkr ..../10

het gedrag is storend voor anderen ...../10

het is wenselijk voor de leerling ..../10

het gedrag is storend voor de lkr ..../10

het gedrag is storend voor anderen ...../10

Lukt:  Lukt niet: Lukt:  Lukt niet: 

Lukt:  Lukt niet: 

Lukt:  Lukt niet: 

Lukt:  Lukt niet: 

Lukt:  Lukt niet: 

toolkit

adhd


