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 Rapport voor de juf of meester 
 
Denk goed na voor je een antwoord aankruist. Geef eerlijk en serieus antwoord, anders 
heeft het invullen geen zin. Je hoeft je naam niet op het blad te schrijven. 
Je kunt kiezen uit: ja, vaak, soms, nee. Zet een kruisje in het juiste vakje.  

 
Vraag ja vaak soms nee 

1. Merk je dat je juf de lessen goed voorbereidt?     

2. Begint je juf pas als iedereen oplet?     

3. Sluit je juf aan bij de vorige les(sen)?     

4. Is de uitleg van je juf duidelijk: - bij taal?     

5.                - bij rekenen?     

6.                - bij aardrijkskunde, geschiedenis, biologie?     

7.                - bij handvaardigheid, tekenen, muziek, gymnastiek?     

8. Is de uitleg van je juf saai?     

9. Denk je dat je juf jou aardig vindt?     

10. Praat je juf zachtjes tegen kinderen die extra uitleg krijgen?     

11. Kun je weten wat je moet maken?     

12. Kun je weten wat je moet doen als je klaar bent?     

13. Kun je weten wanneer je werk af moet zijn?     

14. Mag je tijdens een uitlegles ook zélf dingen vertellen?     

15. Kun je bij sommige lessen ook vertellen wat jij over een onderwerp weet?     

16. Geeft je juf  samenvattingen van uitgelegde of vertelde zaken?     

17. Krijgt iedereen in de klas evenveel beurten?     

18. Weet je in de klas de boeken, schriften en werkjes te liggen die jij moet 
gebruiken? 

    

19. Zorgt je juf ervoor dat een leswissel (bijv. van rekenen naar taal) vlot kan 
verlopen? 

    

20. Luistert je juf écht naar je als je wat zegt?     

21. Loopt je juf door de klas als je aan het werk bent?     

22. Kijkt je juf de klas goed rond?     

23. Zijn de regels van je juf duidelijk?     

24. Heeft je juf tijd voor je vragen als je iets niet begrijpt?     

25. Trekt je juf kinderen voor?      

26. Geeft je juf ook complimentjes?     

27. Vind je dat je juf de sfeer in de klas prettig probeert te maken (of te 
houden?) 

    

28. Werkt je juf zelf wel netjes (bureau, bord, enz.)?     

29. Lost je juf problemen goed op?     


