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SJABLOON DAGBOEK 
VAN DE LEERKRACHT1 

ONDERSTAANDE VRAGEN 
LOODSEN U DOOR HET 

INVULLEN VAN HET DAGBOEK. 

1 Writing a teaching diary – Think © BBC | British Council 2004



Lesdoelstellingen

• Begrepen de leerlingen wat we deden in 
de les?

• Was wat we deden te makkelijk of te 
moeilijk?

• Welke (eventuele) problemen hadden 
de leerlingen?

• Was er een duidelijk resultaat voor de 
leerlingen?

• Wat hebben ze tijdens de leeractiviteit 
geleerd of ingeoefend? Was het nuttig 
voor hen?



Leerlingen 

• Waren alle leerlingen bij de les (m.a.w. 
deden ze wat ze werden verondersteld te 
doen)?

• Indien niet, wanneer en waarom was dat 
zo?

• Welke delen van de leeractiviteit vonden 
de leerlingen het prettigst? En het minst 
prettig?

• Hoe sterk waren de leerlingen betrokken 
bij de leeractiviteit?



Activiteiten en materiaal

• Welk materiaal en welke activiteiten 
hebben we gebruikt?

• Heb ik de techniek aangepast aan deze 
specifieke toepassing? Indien ja, hoe?

• Hielden het materiaal en de activiteiten 
de interesse van de leerlingen levendig?

• Had ik bepaalde dingen in de les anders 
kunnen doen?



Klasbeheer

• Klopte de duur van de activiteiten met 
mijn planning?

• Begrepen de leerlingen wat ze moesten 
doen tijdens de leeractiviteit?

• Waren mijn instructies duidelijk?
• Heb ik alle leerlingen de kans gegeven 

om te participeren?
• Merkte ik vooruitgang bij alle leerlingen?



Algemeen

• Waren er kritieke momenten? Goed of 
slecht?

• Als ik de leeractiviteit opnieuw deed, wat 
zou ik anders doen?



PILOOTSESSIE 



PILOOTSESSIE #1                                                          
Datum:

Leerjaar:                                           Aantal leerlingen:

Handtekening leerkracht:
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Handtekening leerkracht:
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