Bijlage 1: VIERSTAPPENPLAN
Vandaag gaan we kamerplanten verpotten.
We denken en noteren schriftelijk zeer goed hoe we een praktische
oefening gaan uitvoeren.
!!Dit is ORGANISEREN van onze taken!!
Kwaliteitsvol werk =>
o nadenken hoe je het werk het best aanpakt!!
o plannen en de juiste methode zoeken en vinden!!
= met welke handeling start ik, wat volgt nadien en hoe zorg ik ervoor dat
alles op het juiste moment is afgewerkt!!
o goed evalueren en reflecteren, hoe we onze taken volgende keer beter
kunnen uitvoeren
= Je eigen handelen en functioneren kritisch bekijken en werkpunten
noteren.
Hoe pak ik het de volgende keer beter aan, om een beter
eindresultaat te bekomen!!
STAP 1: INFORMEER JE
•

Opdracht:

•

Materialen:

•

Middelen:
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STAP 2: Stel een plan op
•

Voorbereiding:

•

Verpotten:

STAP 3: Voer uit
Geef enkele praktische en toch belangrijke tips bij het uitwerken van de opdracht
(mens, milieu en aandachtspunten)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
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STAP 4: Evalueer en reflecteer
We gaan na of de uitgevoerde opdracht en het eindproduct voldoet aan de
vooropgestelde evaluatiecriteria? Beoordeel jezelf streng en/of kritisch!

Evalueer en reflecteer over het verloop (proces)
Onvoldoende

Voldoende

Goed

Evaluatie

Reflectie
Waarom ging het goed / niet goed?
Hoe stuur je bij?

Methodisch handelen
1. Voorbereidend werk

→ materialen klaarzetten
→ middelen klaarzetten
2. Eigenlijk werk
→ correcte methode
→ goede werkpostschikking
3. Nazorg
→ Wegbergen materiaal
→ wegbergen middelen
→ reinigen van werkpost
Milieubewust handelen

→ zuinig met product
→ zuinig energie
Ergonomisch handelen

→ goede houding
Verloop van het proces = de werkwijze! Heb je gewerkt zoals je bij je
schriftelijke voorbereiding hebt genoteerd? Leg uit waarom wel of waarom niet!
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………..................................

Wat vond je moeilijk bij het invullen van dit stappenplan?
Waar moeten we samen nog meer aandacht aan besteden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...................................
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Werkpunt

Wat verliep er vandaag minder goed?
…………………………………………………………………………………………………………….
Hoe komt dit?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Hoe ga je dit proberen te verbeteren tijdens de volgende lessen?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Kwaliteit/
Proces

Wat verliep er vandaag goed?
………………………………………………………….…………………………………………………
Hoe komt dit?
……………………………………………………………………………………………………………
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