
Moment 
in het 
thema

Wat Doel Voorbereiding TL overleg Actie / gedrag tijdens overleg Afronding

Week 1 Vorig thema
1 Reflectie / 

evaluatie lln
Terugkoppelen van leerlingevaluatie aan 
experts. Door middel van reflectie lln 
thema evalueren.

Terugkoppeling opbrengsten evaluatie. Je kunt iets vertellen over de opbrengsten van 
jouw reflectie / evaluatie met lln. Zijn jouw 
doelen voor dit thema bereikt?

Borging belangrijkste 
reflectiepunten lln. voor 
over 2 jaar (Drive: http:
//goo.gl/vcDqmx).

1 Huidig thema
1 Introductie Evaluatie introductie. Feedback introductie. Je geeft tops en tips over de introductie van 

het thema, met concrete verbeterpunten voor 
de volgende keer.

Borging feedback voor 
over 2 jaar (Drive: http:
//goo.gl/vcDqmx).

1 Leren van 
leerlingen

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Waar nodig 
inhoud / lessen afstemmen. Aandacht 
voor differentiatie.

Wat leren leerlingen bij jou deze week? 
Hoe pak je dit aan (didactiek & differentiatie 
wb instructie, niveau, 1e/2e jrs)? 
Afstemmen inhoud / lesopbouw nodig? 

Je bereidt evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt iets vertellen over 
wat en hoe lln bij jou leren deze week.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

1 Woordenschat Check of woordmuren zodanig worden 
gebruikt dat de kernwoorden van het 
thema actief inzichtelijk worden gemaakt 
voor lln. en zichtbaar zijn in ieder lokaal.

Zorg er voor dat er een (lege) woordmuur 
in je lokaal hangt. Alle experts leveren een 
bijdrage aan de themawoordenlijst (vak- en 
schooltaal). 

Je denkt actief mee over de 
themawoordenlijst. Je kunt toelichten welke 
woorden voor jouw vak dit thema belangrijk 
zijn. Je kunt toelichten hoe je met jouw 
woordmuur werkt.

Actief gebruik 
woordmuren. 
Themawoordenlijst 
wordt aangevuld.

1 Finale Voorstel grote finale / afsluiting 
bespreken.

Voorstel finale maken en delen met alle 
vakken betrokken bij thema. Alle experts: 
voorstel doorlezen voor overleg en evt. 
vragen voorbereiden.

Je stelt vragen en geeft feedback op het 
voorstel. Je kunt de rol / het belang van jouw 
vak toelichten. 

TL experts verbeteren 
nav de feedback het 
voorstel voor finale.

1 Volgend thema
1 Sleutelvragen De sleutelvragen bespreken en evt. 

aanpassen. Alle neuzen dezelfde kant op. 
Bepalen wat de thematische, 
vakoverstijgende leerdoelen zijn 
('sleutelinzichten') van het nieuwe thema.

Neem je lesmateriaal van twee jaar 
geleden door (10 min.) Lees de evaluatie 
van 2 jaar geleden.

Je presenteert de leerdoelen en bijbehorende 
inhoud van dit thema voor jouw vak. Je bent 
op de hoogte van de evaluatie van 2 jaar 
geleden en denkt actief mee over de 
sleutelvragen.

TL experts werken de 
sleutelvragen uit. Alle 
experts kunnen vanuit 
hetzelfde 
vakoverstijgende 
pespectief met hun 
eigen doelen / 
materiaal aan de slag.

1 Eindopdracht Inhoud en vorm eindopdracht bepalen. 
Centrale vaardigheid bepalen.

Lees de evaluatie van 2 jaar geleden. Denk 
na over de leerdoelen / onderdelen die jij 
moet / wil toetsen voor jouw vak en wat 
hiervan verwerkt kan worden in de 
eindopdracht. Denk na over de bijdrage 
van jouw vak aan het aanleren van de 
centrale vaardigheid.

Je presenteert de leerdoelen en bijbehorende 
inhoud van dit thema voor jouw vak. Je bent 
op de hoogte van de evaluatie van 2 jaar 
geleden en denkt actief mee over de 
eindopdracht (en de vakoverstijgende 
mogelijkheden) en de centrale vaardigheid.

TL experts kunnen nav 
de feedback het 
themavoorstel maken, 
met uitwerking 
eindopdracht.

1 Ontwikkelen Experts bereiden binnen vakgroep de 
lessen, (verwerkings)opdrachten, rubrics 
en materiaal voor. Vakgroepen stemmen 
onderling inhoud af waar nodig 
(vakoverstijgend werken).

nvt nvt Nieuw thema wordt 
ontwikkeld; vakgroepen 
stemmen onderling af 
waar nodig.

Week 2 Vorig thema



Moment 
in het 
thema

Wat Doel Voorbereiding TL overleg Actie / gedrag tijdens overleg Afronding

2 Evaluatie Thema evalueren. Evaluatie borgen. Feedback vorig thema (tops en tips); denk 
aan: leren van lln. (leerdoelen behaald?), 
vakoverstijgend aspect / samenwerking, 
inhoud / eindpdracht, beoordelen (rubric, 
finale), differentiatie.

Je geeft actief jouw tops en tips over de 
verschillende aspecten van het thema.

Borging feedback voor 
over 2 jaar (Drive: http:
//goo.gl/vcDqmx).

2 Huidig thema
2 Lesmateriaal 

afronden 
(Studiewijzers / 
iBooks 
klaarzetten)

Lesmateriaal voor week 4-7 is in de 
Studiewijzer / iBook beschikbaar.

nvt nvt Alle studiewijzers (incl. 
iBooks) zijn compleet 
en klaar voor gebruik 
(door lln).

2 Leren van 
leerlingen

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Waar nodig 
inhoud / lessen afstemmen. Aandacht 
voor differentiatie.

Wat leren leerlingen bij jou deze week? 
Hoe pak je dit aan (didactiek & differentiatie 
wb instructie, niveau, 1e/2e jrs)? 
Afstemmen inhoud / lesopbouw nodig? 

Je bereidt evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt iets vertellen over 
wat en hoe lln bij jou leren deze week.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

2 Woordenschat Check of woordmuren zodanig worden 
gebruikt dat de kernwoorden van het 
thema actief inzichtelijk worden gemaakt 
voor lln. en zichtbaar zijn in ieder lokaal.

Zorg er voor dat er een (lege) woordmuur 
in je lokaal hangt. Alle experts leveren een 
bijdrage aan de themawoordenlijst (vak- en 
schooltaal). 

Je denkt actief mee over de 
themawoordenlijst. Je kunt toelichten welke 
woorden voor jouw vak dit thema belangrijk 
zijn. Je kunt toelichten hoe je met jouw 
woordmuur werkt.

Actief gebruik 
woordmuren. 
Themawoordenlijst 
wordt aangevuld.

2 Generale Aandacht voor assessment for learning 
(formatief toetsen / generale). Plannen 
generale op elkaar afstemmen. Ideeen 
voor formatief toetsen met elkaar delen.

Jouw plannen voor de generale (hoe bereid 
je leerlingen voor op de toets / finale?).

Je kunt toelichten hoe je jouw generale gaat 
vormgeven. Je bent actief in het afstemmen 
van verschillende plannen en het delen van 
ideeen.

N.a.v. feedback 
ontwikkelen experts 
hun generale.

2 Finale Taakverdeling en planning is helder (zie 
voorstel).

TL experts: doen voorstel voor 
taakverdeling en planning.

Je denkt actief mee over de finale. Je zorgt 
dat je op de hoogte bent van de taakverdeling 
en planning.

TL experts kunnen nav 
de feedback evt. 
planning een 
taakverdeling 
aanpassen.

2 Volgend thema
2 Themavoorstel Er ligt een duidelijke beschrijving van het 

thema (introductie op thema, 
sleutelvragen en -inzichten, eindopdracht, 
generale / finale, hoofdonderwerpen / 
grove schets inhoud lessen). Deze wordt 
met het hele team gedeeld (alle 
vakexperts).

Lees het themavoorstel (dat door de TL 
experts naar alle themalerenexperts is 
gestuurd). Geef feedback.

Je hebt het themavoorstel gelezen en hebt 
concrete verbetervoorstellen.

De feedback op het 
themavoorstel wordt 
verwerkt en het 
themavoorstel naar het 
gehele deelschoolteam 
gestuurd.

2 Ontwikkelen Experts bereiden binnen vakgroep de 
lessen, (verwerkings)opdrachten, rubrics 
en materiaal voor. Vakgroepen stemmen 
onderling inhoud af waar nodig 
(vakoverstijgend werken).

nvt nvt Nieuw thema wordt 
ontwikkeld; vakgroepen 
stemmen onderling af 
waar nodig.

Week 3 Vorig thema
3 Huidig thema



Moment 
in het 
thema

Wat Doel Voorbereiding TL overleg Actie / gedrag tijdens overleg Afronding

3 Woordenschat Check of de themawoordenlijst compleet 
is, zodat deze in week 4 met alle lln. kan 
worden gedeeld.

Je vult de themawoordenlijst aan, waar 
nodig.

Je denkt actief mee over de themawoordenlijst 
(is deze zo compleet?). Je kunt toelichten 
welke woorden voor jouw vak dit thema 
belangrijk zijn.

Actief gebruik 
woordmuren. 
Themawoordenlijst 
wordt afgerond.

3 Leren van 
leerlingen

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Waar nodig 
inhoud / lessen afstemmen. Aandacht 
voor differentiatie.

Wat leren leerlingen bij jou deze week? 
Hoe pak je dit aan (didactiek & differentiatie 
wb instructie, niveau, 1e/2e jrs)? 
Afstemmen inhoud / lesopbouw nodig? 

Je bereidt evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt iets vertellen over 
wat en hoe lln bij jou leren deze week.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

3 Generale Aandacht voor assessment for learning 
(formatief toetsen / generale). Plannen 
generale op elkaar afstemmen. Ideeen 
voor formatief toetsen met elkaar delen.

Jouw plannen voor de generale (hoe bereid 
je leerlingen voor op de toets / finale?).

Je kunt toelichten hoe je jouw generale gaat 
vormgeven. Je bent actief in het afstemmen 
van verschillende plannen en het delen van 
ideeen.

N.a.v. feedback 
ontwikkelen experts 
hun generale.

3 Finale Voortgang planning bespreken, waar 
nodig.

Vragen mbt finale. Organisatoren kunnen 
stand van zaken terugkoppelen.

Je bereidt evt. vragen voor. Je kunt de rol / het 
belang van jouw vak toelichten. 

Verder afstemmen 
plannen finale.

3 Volgend thema
3 Ontwikkelen Experts bereiden binnen vakgroep de 

lessen, (verwerkings)opdrachten, rubrics 
en materiaal voor. Vakgroepen stemmen 
onderling inhoud af waar nodig 
(vakoverstijgend werken).

nvt nvt Nieuw thema wordt 
ontwikkeld; vakgroepen 
stemmen onderling af 
waar nodig.

3 Leren van 
leerlingen (inhoud 
lessen)

Het ingevulde weekschema wordt 
besproken. Waar nodig inhoud / lessen 
afstemmen. Aandacht voor differentiatie. 

Weekschema voor jouw vak invullen. 
Antwoord op volgende vragen (als 
vakexpert voorbereiden): Wat gaan lln 
leren bij jou volgend thema? Hoe sluit jouw 
inhoud aan op de sleutelvragen? 
Afstemmen inhoud / lesopbouw nodig? 

Je bereid evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt iets vertellen over 
wat en hoe lln bij jou leren volgend thema.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

Week 4 Vorig thema
4 Huidig thema
4 Woordenschat Themawoordenlijst is compleet en wordt 

gedeeld met alle leerlingen.
nvt nvt Actief gebruik 

woordmuren. 
Themawoordenlijst is 
compleet en verstuurd.

4 Leren van 
leerlingen

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Waar nodig 
inhoud / lessen afstemmen. Aandacht 
voor differentiatie.

Wat leren leerlingen bij jou deze week? 
Hoe pak je dit aan (didactiek & differentiatie 
wb instructie, niveau, 1e/2e jrs)? 
Afstemmen inhoud / lesopbouw nodig? 

Je bereidt evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt iets vertellen over 
wat en hoe lln bij jou leren deze week.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

4 Generale Bij alle vakken worden leerlingen dmv een 
generalemoment voorbereid op de finale / 
beoordeling. Leerlingen ontvangen 
gedegen feedback op hun product en 
leerproces.

Vragen mbt generale aan collega's. Je stelt evt. vragen over de generale aan 
collega's.

Generale vindt in week 
4 of 5 plaats.

4 Finale Grote finale / afsluiting bespreken, laatste 
zaken afstemmen.

Evt. vragen voorbereiden. Je stelt vragen en geeft feedback. Je kunt de 
rol / het belang van jouw vak toelichten. 

Organisatoren maken 
draaiboek finale.
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4 Volgend thema
4 Ontwikkelen Experts bereiden binnen vakgroep de 

lessen, (verwerkings)opdrachten, rubrics 
en materiaal voor. Vakgroepen stemmen 
onderling inhoud af waar nodig 
(vakoverstijgend werken).

nvt nvt Nieuw thema wordt 
ontwikkeld; vakgroepen 
stemmen onderling af 
waar nodig.

4 Leren van 
leerlingen 
(didactiek, 
beoordeling)

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Afspraken 
maken over de beoordeling van lln 
(rubrics, toetsen/eindopdracht, 
vaardigheid, OBIT/differentiatie). (Waar 
nodig inhoud / lessen afstemmen.) 

Antwoord op volgende vragen (als 
vakexpert voorbereiden): Hoe ga je het 
leren van lln aanpakken (didactiek & 
differentiatie wb instructie, niveau, 1e/2e 
jrs)? Hoe ga je het geleerde beoordelen? 
Hoe geef je dit weer in een rubric? Hoe 
beoordeel je de ontwikkeling van jouw lln 
op de centrale vaardigheid? Hoe houd je 
rekening met differentiatie? (Afstemmen 
inhoud / lesopbouw nodig?) 

Je bereid evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt toelichten hoe lln bij 
jou leren volgend thema en hoe je dit gaat 
beoordelen.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

4 Introductie (voor 
sommige intro's 
te laat, voor 
sommige te 
vroeg??)

Brainstorm introductie volgende thema: 
eerste ideeen verzamelen / intro 2 jaar 
geleden bespreken.

Evaluatie van de introductie van 2 jaar 
geleden lezen. Evt. suggesties en vragen 
voorbereiden.

Je bent op de hoogte van de evaluatie van de 
introductie van 2 jaar geleden. Je doet 
voorstellen en stelt vragen. 

Verantwoordelijke 
experts bereiden plan 
voor introductie voor. 

Week 5 Vorig thema
5 Huidig thema
5 Woordenschat Actief gebruik van woordmuren. 

Leerlingen bereiden zich voor op 
themawoordentoets.

nvt nvt nvt

5 Leren van 
leerlingen

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Waar nodig 
inhoud / lessen afstemmen. Aandacht 
voor differentiatie.

Wat leren leerlingen bij jou deze week? 
Hoe pak je dit aan (didactiek & differentiatie 
wb instructie, niveau, 1e/2e jrs)? 
Afstemmen inhoud / lesopbouw nodig? 

Je bereid evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt iets vertellen over 
wat en hoe lln bij jou leren deze week.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

5 Generale Bij alle vakken worden leerlingen dmv een 
generalemoment voorbereid op de finale / 
beoordeling. Leerlingen ontvangen 
gedegen feedback op hun product en 
leerproces.

Vragen mbt generale aan collega's. Je stelt evt. vragen over de generale aan 
collega's.

Generale vindt in week 
4 of 5 plaats.

5 Finale Draaiboek finale bespreken. Draaiboek doorlezen. Evt. vragen 
voorbereiden.

Je stelt vragen en geeft feedback. TL experts passen 
draaiboek finale aan 
nav feedback.

5 Beoordeling 
eindopdracht / 
toetsen

Afspraken maken (waar nodig) over 
beoordeling lln (o.a. hoe beoordelen 
tijdens finale, rubrics, hoeveelheid 
toetsen). Aandacht voor leerdoelen en 
differentiatie.

Hoe ga je jouw lln beoordelen en hoe is dit 
gekoppeld aan jouw leerdoelen? Evt. 
vragen mbt afstemmen met andere vakken 
voorbereiden.

Je kunt toelichten hoe je jouw lln gaat 
beoordelen en hoe deze beoordeling jou 
inzicht geeft in het niveau van de lln. Je stelt 
evt. vragen aan collega's.

Beoordelingen worden 
waar nodig op elkaar 
afgestemd. Afspraken 
zijn gemaakt. 

5 Volgend thema
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5 Introductie Voorstel voor de introductie van het 
nieuwe thema wordt besproken.

Verantwoordelijke experts bereiden plan 
voor introductie voor en delen met team 
voor het overleg. Experts lezen voorstel.

Je reageert actief en kwalitatief op het 
introductievoorstel. 

Plan voor introductie 
kan verder uitgewerkt 
worden nav feedback.

5 Leren van 
leerlingen 
(didactiek, 
beoordeling)

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Afspraken 
maken over de beoordeling van lln 
(rubrics, toetsen/eindopdracht, 
vaardigheid, OBIT/differentiatie). (Waar 
nodig inhoud / lessen afstemmen.) 

Antwoord op volgende vragen (als 
vakexpert voorbereiden): Hoe ga je het 
leren van lln aanpakken (didactiek & 
differentiatie wb instructie, niveau, 1e/2e 
jrs)? Hoe ga je het geleerde beoordelen? 
Hoe geef je dit weer in een rubric? Hoe 
beoordeel je de ontwikkeling van jouw lln 
op de centrale vaardigheid? Hoe houd je 
rekening met differentiatie? (Afstemmen 
inhoud / lesopbouw nodig?) 

Je bereid evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt toelichten hoe lln bij 
jou leren volgend thema en hoe je dit gaat 
beoordelen.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

5 Ontwikkelen Experts bereiden binnen vakgroep de 
lessen, (verwerkings)opdrachten, rubrics 
en materiaal voor. Vakgroepen stemmen 
onderling inhoud af waar nodig 
(vakoverstijgend werken).

nvt nvt Nieuw thema wordt 
ontwikkeld; vakgroepen 
stemmen onderling af 
waar nodig.

Week 6 Vorig thema
6 Huidig thema
6 Woordenschat Actief gebruik van woordmuren. 

Leerlingen bereiden zich voor op 
themawoordentoets.

nvt nvt nvt

6 Leren van 
leerlingen

Afspraken maken over didactiek en 
begeleiding van leerlingen. Waar nodig 
inhoud / lessen afstemmen. Aandacht 
voor differentiatie.

Wat leren leerlingen bij jou deze week? 
Hoe pak je dit aan (didactiek & differentiatie 
wb instructie, niveau, 1e/2e jrs)? 
Afstemmen inhoud / lesopbouw nodig? 

Je bereid evt. vragen mbt afstemmen inhoud / 
lesopbouw voor. Je kunt iets vertellen over 
wat en hoe lln bij jou leren deze week.

Inhoud / lessen op 
elkaar afgestemd; alle 
vragen beantwoord w.
b. vakoverstijgende 
aspect thema.

6 Finale Draaiboek finale bespreken, waar nodig. 
Alle experts weten wat er van ze wordt 
verwacht.

Draaiboek doorlezen. Evt. vragen 
voorbereiden.

Je stelt vragen en geeft feedback. Draaiboek is compleet. 
Alle experts op de 
hoogte.

6 Beoordeling 
eindopdracht / 
toetsen

Afspraken maken (waar nodig) over 
beoordeling lln (o.a. hoe beoordelen 
tijdens finale, rubrics, hoeveelheid 
toetsen). Aandacht voor leerdoelen en 
differentiatie.

Hoe ga je jouw lln beoordelen en hoe is dit 
gekoppeld aan jouw leerdoelen? Evt. 
vragen mbt afstemmen met andere vakken 
voorbereiden.

Je kunt toelichten hoe je jouw lln gaat 
beoordelen en hoe deze beoordeling jou 
inzicht geeft in het niveau van de lln. Je stelt 
evt. vragen aan collega's.

Beoordelingen worden 
waar nodig op elkaar 
afgestemd. Afspraken 
zijn gemaakt. 

6 Reflectie Evaluatie / reflectie met leerlingen in week 
7 bespreken. Ideeen uitwisselen, plannen 
op elkaar afstemmen.

Je denkt na over: Wat hebben leerlingen 
geleerd? Zijn je interventies effectief 
geweest? Terugpakken op sleutelvragen 
en leerdoelen. Hoe ga je de reflectie in 
week 7 vormgeven?

Je kunt toelichten hoe je met jouw lln gaat 
evalueren / reflecteren. Je deelt jouw ideeen 
en stelt vragen.

Experts hebben 
concrete plannen voor 
het reflecteren met hun 
lln.

6 Volgend thema
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6 Lesmateriaal 
afronden 
(Studiewijzers / 
iBooks 
klaarzetten)

Studiewijzers vullen en iBooks in orde 
maken voor de start van het nieuwe 
thema. Opbouw van het thema per vak is 
helder. Afstemmen inhoud onderling.

Weekschema invullen. Vul ook in wanneer 
je gaat reflecteren met lln. Jouw inhoud 
vergelijken met de inhoud van de overige 
vakken; evt. vragen voorbereiden.

Je stelt aan je collega's vragen over het 
weekschema; het vakoverstijgende aspect, 
samenhang, overlap, onduidelijkheden, etc. 

Weekschema's zijn 
compleet. Alle inhoud 
van verschillende 
participerende vakken 
is op elkaar afgestemd.

6 Introductie Verbeterde voorstel voor de introductie 
van het nieuwe thema wordt besproken.

Verantwoordelijke experts bereiden plan 
voor introductie voor en delen met team 
voor het overleg. Experts lezen 
(verbeterde) voorstel.

Je reageert actief en kwalitatief op het 
introductievoorstel. 

Plan voor introductie 
kan verder uitgewerkt 
worden nav feedback.

Week 7 Vorig thema
7 Huidig thema
7 Finale In de finale laten lln zien wat ze de 

afgelopen 6 weken hebben geleerd. 
Leerlingen geven in de finale antwoord op 
de sleutelvragen, ontvangen feedback en 
een gedegen beoordeling.

nvt nvt Er vindt een 
succesvolle finale 
plaats. 

7 Reflectie met lln Alle experts evalueren het thema met hun 
lln. Leerlingen reflecteren op wat ze dit 
thema hebben geleerd.

nvt nvt De evaluatie / reflectie 
wordt geborgd 
(vastgelegd, op de 
Drive).

7 Volgend thema
7 Lesmateriaal 

afronden 
(Studiewijzers / 
iBooks 
klaarzetten)

Studiewijzers vullen en iBooks in orde 
maken voor de start van het nieuwe 
thema. Opbouw van het thema per vak is 
helder. Afstemmen inhoud onderling.

Weekschema invullen. Jouw inhoud 
vergelijken met de inhoud van de overige 
vakken; evt. vragen voorbereiden.

Je stelt aan je collega's vragen over het 
weekschema; het vakoverstijgende aspect, 
samenhang, overlap, onduidelijkheden, etc. 

Weekschema's zijn 
compleet. Alle inhoud 
van verschillende 
participerende vakken 
is op elkaar afgestemd.

7 Introductie Leerlingen worden op een prikkelende 
manier voorbereid op het nieuwe thema. 
Experts zijn op de hoogte van de plannen.

Plan voor introductie doorlezen. Evt. 
vragen voorbereiden.

Je stelt evt. verhelderende vragen. Plan voor introductie is 
compleet en alle 
betrokkenen zijn op de 
hoogte.

Buffer- 
week

Vorig thema

Buffer  Nakijken / 
beoordelen

Cijfers op tijd in Magister nvt nvt Alle cijfers / 
beoordelingen staan in 
Magister.

Buffer  Reflectie / 
evaluatie lln

Terugkoppelen van leerlingevaluatie aan 
experts. Door middel van reflectie lln 
thema evalueren.

Terugkoppeling opbrengsten evaluatie. Je kunt iets vertellen over de opbrengsten van 
jouw reflectie / evaluatie met lln. Zijn jouw 
doelen voor dit thema bereikt?

Borging belangrijkste 
reflectiepunten lln. voor 
over 2 jaar (Drive: http:
//goo.gl/vcDqmx).

Buffer  Volgend thema
Buffer  Introductie Leerlingen worden op een prikkelende 

manier voorbereid op het nieuwe thema. 
nvt nvt De introductie op het 

nieuwe thema heeft 
plaatsgevonden.



Moment 
in het 
thema

Wat Doel Voorbereiding TL overleg Actie / gedrag tijdens overleg Afronding

Buffer  Lesmateriaal 
afronden 
(Studiewijzers / 
iBooks 
klaarzetten)

Les- en leerdoelen zijn voor alle weken bij 
de start van een thema helder. 
Lesmateriaal voor minimaal week 1-3 is in 
de Studiewijzer / iBook beschikbaar.

nvt nvt Alle studiewijzers (incl. 
iBooks) zijn compleet 
en klaar voor gebruik 
(door lln) (minimaal 
week 1-3).

Buffer  Sleutelvragen Alle experts starten het thema met de 
sleutelvragen. Lln weten welke vragen ze 
dit thema gaan beantwoorden.

Sleutelvragen op A3 in lokaal hangen. 
Sleutelvragen zijn een onderdeel van de 
eerste themales. Evt. vragen voorbereiden.  

Je presenteert aan collega's jouw werkvorm. 
Je stelt evt. verhelderende vragen.

Sleutelvragen overal in 
deelschool aanwezig. 
Alle lln op de hoogte.

Buffer Finale Grote finale / afsluiting bespreken. Lees de evaluatie van de finale van 2 jaar 
geleden.

Je bent op de hoogte van de evaluatie van 2 
jaar geleden en denkt actief mee over de 
finale. Je kunt toelichten wat jij voor jouw vak 
graag zou willen afsluiten aan het einde van 
het thema en hoe.

TL experts kunnen nav 
de feedback voorstel 
voor finale maken.


