BENIEUWD NAAR HOE DE
TALENTLES ERUIT ZAG?

Beste juf of meester,
Onlangs was jij even afwezig en dus heeft onze vakdocent zich ingezet om jouw leerlingen een leuke dag te
bezorgen. In deze overdracht kan je lezen wat ze hebben gedaan en hoe dit is gegaan.
We willen je aanmoedigen om vandaag te starten met een gesprek over de invaldag. Want de Talentiko-
docent kan je van alles vertellen over het dagprogramma, maar het is natuurlijk veel leuker om het van de
kinderen zelf te horen.
Dit overdrachtsformulier (op de achterkant) van de Talentiko-docent is tegelijkertijd een reflectietool voor
jou. Met de vragen die wij je aanreiken, kan je klassikaal met je leerlingen de invaldag reflecteren.
Nieuwsgierig naar hoe de dag er verder uitzag? Dan kan je onze vakdocent mailen met de vraag om wat
beeldmateriaal van de invaldag op te sturen. Het e-mailadres vind je onderaan dit formulier.
Dit overdrachtsformulier zou je in combinatie met het beeldmateriaal kunnen delen met de ouders, via
Parro. Zo zijn ook zij op de hoogte van wat voor (creatieve) dag er onlangs heeft plaatsgevonden.
Heb je nog andere vragen of opmerkingen? Je mag ons altijd bellen via 030-2270033 of mailen naar
info@talentiko.nl.
Fijne dag!
Met creatieve groeten,
Irma en Shanna

Reflectietool om te bespreken met je klas
•

Wat vond je van wat de juf of meester kon?
Hiermee doelen we op het talent of vakgebied van de docent.

•
•
•

Welk gedeelte vond jij het leukst? Waarom vond je dit leuk?
Welk gedeelte vond je moeilijk? Hoe heb je dat toen opgelost?
Wat was het eindresultaat?

•

Zou je dit vaker willen doen?
Hiermee doelen we op het verder ontwikkelen van het talent.

030 227 0033

info@talentiko.nl

www.talentiko.nl

OVERDRACHT
Over de Talentiko vakdocent
Ik ben ______________ en behalve vakdocent van Talentiko, ben ik ook...

Over de Talentles
Dit thema hebben we vandaag behandeld:

Het doel van de les van vandaag was:

Deze opdracht viel in de smaak:

Het eindresultaat was:

Deze kinderen vielen met hun creativiteit op:

E-mailadres van de Talentiko-docent:

