
Scoreformulier Foto-interview 2013
Primair Onderwijs

Naam kind:     Geboortedatum:

School:      Datum interview:

Groep:       Interviewer:

  Sessie 1    Bekijk de foto’s 1 voor 1 en maak 2 stapels

Keuze foto’s JA stapel  Opvallende foto’s NEE stapel
(ja, dat wil ik graag verbeteren of leren) (nee, dat kan ik al, of hoef/wil ik niet leren of verbeteren)

 

                       Zijn we nog iets vergeten? Is er een foto van de NEE stapel die je toch nog 
       naar de JA stapel wilt hebben? 

Kies nu uit de JA stapel de 3 foto’s waar je het liefste mee wilt beginnen

Foto 1

Foto 2

Foto 3

                       Zijn we nog iets vergeten? Is er een foto van de NEE stapel die je toch nog 
       naar de JA stapel wilt hebben? 

Keuze foto’s JA stapel 
(ja, dat wil ik graag verbeteren of leren)
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  Sessie 2    Van wens naar doel 

  
                        TOVER                                                            VOORDEEL       SCHAALVRAAG
                        KAART                                                            KAART       UITVOERING 
 

 
 

 

  Kies nu 1 van de 3 uit om mee aan de slag te gaan    Mijn doel is: 

                         TROTS                GEREEDSCHAPS   
                         KAART               KAART

MYTYLSCHOOL
TILBURG

Als je hebt getoverd, wat zou er hierbij veranderen?
Waaraan zou je dit merken ? 
Hoe merken anderen dit op? 
Is het al eens een keer zo gegaan ?

Vul het logboek in met behulp van het scoreformulier. Nadat je dit eerste doel hebt bereikt, kun je de 
volgende 2 doelen, met behulp van de  trots- en gereedschapkaart invullen in een nieuw logboek.  Succes!

Jouw krachten en talenten
Waar ben je al goed in? 
Hoe kan je dat hierbij helpen?

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Wat ga je daarvoor oefenen?

Waar en wanneer?

Hoe vaak en met wie?

Het lukt; Wat is daar fijn aan? 
Welke voordelen heeft dit? 
Noem er zoveel mogelijk voor jezelf 
en voor anderen. 

Welke hulpjes en helpers
kun je hierbij inzetten? 
Wat kun je doen als het een keer niet lukt?

Hoe vind je dat 
het nu gaat?

  
                        TOVER                                                            VOORDEEL       SCHAALVRAAG
                        KAART                                                            KAART       UITVOERING 

                         TROTS                GEREEDSCHAPS   
                         KAART               KAART

Jouw krachten en talenten

                         TROTS                GEREEDSCHAPS   

Wat kun je doen als het een keer niet lukt?

  
                        TOVER                                                            VOORDEEL       SCHAALVRAAG
                        KAART                                                            KAART       UITVOERING 

Als je hebt getoverd, wat zou er hierbij veranderen? Het lukt; Wat is daar fijn aan? 
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