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Agenda Improve bijeenkomst 4: dinsdag 5 april 
 
•13:30 - 13:45  
  Aanleiding voor overleg en planning 
•13:45 - 14:45  
   Doorspreken welke moeilijkheden we ervaren en wat we  
    eraan kunnen doen. 

 
14:45 - 15:00 Theepauze 
 
•15:00 – 16:00  
   Intensiteit registreren in excelbestand en vragenlijst invullen 
 lesplanning maken voor periode 4 
•16:00 – 16:15  
   Rondvraag/afsluiting 



STAND VAN ZAKEN APRIL 2016 
 

 Nog geen significante verschillen op beide scholen na periode 2. 
Niet op klasniveau en niet op schoolniveau. Ook de factor 
docent speelt daarin vooralsnog geen rol. 
 

  Verklaringen? 
 - in het vooronderzoek duurde het een periode voordat 
     er verschillen geconstateerd konden worden 
 - intensiteit van de interventie tot nu toe 
 - overdracht van de interventie op de docenten 
 - motivatie leerlingen/docenten 
 - een bijdrage van de improvemethode aan de resultaten is er 

niet 
 - ???? 



AFSPRAKEN (UIT JAN ’16) 
 

 MSLQ-posttest in dezelfde week afnemen:  
    Voorstel: week 24 (voorkeur) of 25. 
 
3M interventie: 
 MC training met de IMPROVE-kaarten constant 

gebruiken, tot einde schooljaar, 
 Mindmap gebruiken als extra hulpmiddel voor 

inventariseren van voorkennis en/of voor 
structureren van stof per domein. 

 Mindstellingen – 1 of 2 stellingen per les bespreken 
- bijvoorbeeld na Kahoot d.m.v. klassengesprek  



METACOGNITIE  
 

Metacognitieve   stellingen 
  Werkvorm: kahoot 
https://play.kahoot.it/#/k/8aa05450-96c6-4bfc-
986d-8c995132d2f1 
  Hoe? 1 of 2 vragen per les  
  Waarom? -> leerlingen prikkelen 
  Uitvoeren met collega’s -> test 

https://play.kahoot.it/
https://play.kahoot.it/


Think 

1. Schrijf op wat op dit moment je belemmering(en) 
is/zijn om met Improve in de klas bezig te zijn.          
5 minuten 

2. Schrijf op wat je nodig hebt om de belemmering 
aan te pakken. 5 minuten 

3. Bespreek beide punten met iemand anders en 
probeer (op papier) een oplossing te formuleren.    
15 minuten 

4. Je gesprekspartner doet dit ook met jou. 15 
minuten 

5. Daarna uitwisselen bevindingen plenair.  20 
minuten 

Brainstormen 
60 minuten 



Ideeën 
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Planning 
weeknr. UC HWC 

12 
13 
14 toetsweek 3 
15 wo,do,vrij trap 4 
16 ma, di trap 4 
17 meivakantie wo start meivakantie 
18 meivakantie meivakantie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 MSLQ vragenlijst afnemen (2e meting) 
25 
26 toetsweek 4 (laatste data) 
27 do, vrij trap 5 
28 ma, di ,wo trap 5 
29 Zomervakantie 
30 Zomervakantie 



Intensiteit registreren/plannen periode 4 
 
• bijhouden Excel van wat je doet iedere week  
   (zie volgende slide) 
• invullen vragenlijst over periode 2+3 en evaluatie 

 
Welke zaken kwam je tegen in de afgelopen 3 periodes:  
-  ten aanzien van de motivatie van leerlingen voor de Improve 
onderdelen?  
-  werkvormen/Kahoot? 
-  maken van  improvekaart? 
-  gebruiken  improvekaart?  
-  eigen motivatie voor de Improvemethode? 
-  eigen begrip van de Improvemethode aanvullende opmerkingen  

 
• in juni voor periode 4 



              

periode 
3 wat 

wie 
(impliciet/expliciet) onderwerp 

beschrijving 
interventie 

aantal 
lessen Improve 

ma 1 
feb presentatie + uitleg opdracht docent 

Statistiek met 
computer 

geen speciale  
aandacht 1   

di 2 feb presentatie + uitleg opdracht docent 
Statistiek met 

computer 
improvekaart 

besproken 1 1 

di 9 feb zelf werken ll 
Statistiek met 

computer 
geen speciale  

aandacht 1   
ma 15 

feb zelf werken ll 
Statistiek met 

computer 
geen speciale  

aandacht 1   
di 16 
feb presentatie + uitleg opdracht docent 

Statistiek met 
computer 

geen speciale  
aandacht 1   

ma 22 
feb 

beoordelingsformulier 
besproken docent 

Statistiek met 
computer 

met improvekaart 
erbij doorgenomen 1 1 

di 23 
feb zelf werken ll 

Statistiek met 
computer 

geen speciale  
aandacht 1   

ma 7 
mrt 

introductie exp. functies+ 
kaart docent exponentiële functies 

Improvekaart H5 exp. 
functies besproken 1 1 

di 8 mrt aandacht aan verbinden ll exponentiële functies 
overzicht laten maken 

lineair/exp 1 1 
ma 14 

mrt aandacht voor begrijpen docent exponentiële functies 
signaal woorden laten 

onderstrepen 1 1 
di 15 
mrt aandacht voor strategie docent+ ll exponentiële functies 

invullen strategie 
achterkant kaart 1 1 

ma 21 
mrt aandacht voor regels machten docent + ll exponentiële functies 

invullen regels 
achterkant kaart 1 1 

di 22 
mrt vaardigheden laten maken ll exponentiële functies 

geen speciale 
aandacht/ halve klas 

naar Artis 1   
di 29 
mrt oefentoets laten maken ll exponentiële functies 

geen speciale  
aandacht 1   

ma 4 
april vaardigheden laten maken ll exponentiële functies 

geen speciale 
aandacht 1   

          15 7 



Rondvraag 
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