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Het lukt mij om 
met mijn werk te 
starten. Ik weet 

waar ik moet 
beginnen.

Ik ga door 
tot ik klaar 
ben. Ik geef 

niet op.

Na de uitleg 
weet ik wat ik 

moet doen.

Als er iets 
verandert schrik 
ik daar niet van.

Ik heb alle spullen 

die ik nodig heb.

Ik heb het gevoel 
dat het me 

binnen de tijd 
gaat lukken en 
ik mijn werk af 

krijg.

Als je een doel 
voor ogen hebt, 

dan ga je ervoor.

Ik kijk mijn 
werk nog even 
na voordat ik 
het inlever.

Ik snapte de  
uitleg en weet  
die tijdens het 

werken ook nog.

Ik wacht niet af. 
Ik neem initiatief.

Ik maak een plan 
en zorg dat ik 

alle spullen heb 
die ik nodig heb.

Mijn laatje op 
school en mijn 

kamer thuis zijn 
netjes. Ik kan 
vinden wat ik 

zoek.

Ik weet hoeveel 
tijd ik nodig 

heb voor mijn 
huiswerk en hoe 

ik de tijd kan 
indelen.

Ik kan wachten 
op mijn beurt. 
Ik steek mijn 

vinger op.

Ik bedenk 
wat ik een 

volgende keer 
anders kan doen 
zodat mijn werk 

beter wordt.

Ik vergeet geen 
stappen. Ik doe 

alles wat mij ge-
zegd is. 

Als er iets naars 
gebeurd is, kijk 
ik ook naar wat 
mijn aandeel is.

Ik ga door en 
geef niet op.  

Ook als het saai 
wordt en ik geen 
zin meer heb, ga 

ik door.

Als ik iets wil, 
dan kan ik best 
even wachten.

Ik weet  
hoelang ik over 

dingen doe.
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Mensen kunnen 
goed aan mij zien 

hoe ik mij voel.

Ik kan voor lange 
tijd stil werken. 
Ik ben daarbij 

gefocust. 

Ik ben 
gemotiveerd 
om te leren.

Eén oplossing 
weet ik wel. Een 

tweede oplossing 
vind ik na even 
nadenken ook.

Ik wacht op  
mijn beurt.

Ik kan me goed 
verplaatsen in 
een ander. Ook 

kan ik meeleven 
met de ander.

Ik ben op tijd. 
Ik kom niet te 
laat. Mensen 
kunnen op mij 

rekenen.

Ik let niet op wat 
andere kinderen 
doen. Ik let op 

mijn eigen werk.

Als ik klaar ben 
met werken kijk 

ik naar wat ik een 
volgende keer 

anders kan doen.

Ik werk stap 
voor stap en 

overzie wat ik 
moet doen.

Ik doe eerst wat 
belangrijk is en 

haast heeft. 
Daarna pas 

andere dingen.

Het helpt mij als 
ik kernwoorden 

onthoud van wat 
ik moet doen.

Ik kan goed 
schakelen van 
het een naar  

het ander.

Als mijn 
concentratie 

verslapt, weet ik 
hoe ik die weer 

terugkrijg.

Ik kan goed 
uitleggen hoe ik 

me voel.

Het is rustig in 
mijn hoofd. 

Ik kan me goed 
concentreren 
op mijn werk.

Ik vind het fijn 
om te horen hoe 
anderen dingen 

aanpakken. Daar 
kan ik van leren.

Ik laat me niet 
afleiden door 

mijn omgeving.

Het lukt me om 
de eerste stap 

te bepalen.

Ik blijf niet  
lang boos of 
verdrietig.


