
#FEELINGS
Hoe heb jij je gevoeld de afgelopen maanden? 
Je kan emoji’s gebruiken op de tijdslijn, 
ups-and-downs aanduiden …
Vond je steun via de school?

Einde schooljaar en rapport Zomervakantie Afgelopen week
…

……

#DIGITAL

Hoe digital ben jij na vorig 
schooljaar geworden?

                               
                         DIGITAL NATIVE

                                   
          TECHNOSTRESS

Wat deed de temperatuur dalen?

Wat heb je nodig om de temperatuur te laten 
stijgen?

 

#SCHOOL IS COOL?

MIJN KLASSENRAAD        Naam: ………………………………………  klas: ………………… 

#CHOICE
Hoe heb je de studiekeuze gemaakt? Wie heeft jou geïnformeerd en meegeholpen de beslissing te nemen?  Waar heb je de info gevonden? Waar vind je dat je sterk in bent? Naar 
welke nieuwe vakken/leerstof/ … voor volgend jaar kijk je uit? 

#WORK

Welke stellingen zijn voor jou van 
toepassing?

Ik werk aan een taak tot ze af 
is.
Ik spreid mijn werk over de 
week.
Ik haal mijn deadlines.
Ik begin aan een taak en 
probeer ze niet uit te stellen. 
Ik hou mijn werkplek 
opgeruimd en vind mijn 
spullen terug.
Het lukt me om te 
concentreren tijdens een taak, 
een onlineles, …
Ik heb een plekje om de lessen 
rustig te volgen en/of mijn 
werk te maken.
Ik weet hoe ik aan grote 
opdrachten moet beginnen.

Waarom? 

Mijn vraag aan de klassenraad 
is …

Ik heb hulp nodig bij …

#WHATSNEXT
Hoe heb je vorig schooljaar 
en de zomer ervaren? 

Hoe kijk jij naar volgend 
schooljaar?

#LEREN
Op welke manier (bv livesessie, zelfstandig 
werk, forum, webtools, …) heb jij het 
meest geleerd? Waarom?

Heb je alles zelfstandig gedaan? Werkte je 
samen met klasgenoten? Kreeg je thuis 
hulp?

Hoe heb je het studeren aangepakt? 

Heb je het gevoel dat de school jou 
voldoende ondersteund heeft? Waarom?

1. Bij welke vakken of projecten heb je bijgeleerd? Waarom?
2. Welke vakken deed je graag?
3. Voor welke vakken verwacht je volgend jaar geen problemen?
4. Wil je hiervoor zelf andere leerlingen helpen?

1. Bij welke vakken of projecten heb je weinig bijgeleerd? Waarom?
2. Welke vakken deed je minder graag?
3. Voor welke vakken verwacht je volgend jaar mogelijk problemen?
4. Voor welke vakken heb nog ondersteuning nodig? Wie of wat zou jou 

kunnen helpen?

Kleur de thermometer in

Wanneer kunnen we dit 
samen bespreken?


