
 

Handvatten voor po-school/observatie 
 
De observator kijkt in de klas naar het gedrag van deze leerling. Aansluitend volgt een 
gesprek met leerkracht en intern begeleider. 
 
Doel van de observatie:  
informatieverzameling ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling.  
Kijksuggesties staan cursief gedrukt 
 

Aandachtspunten observatie 
Sociaal gedrag 
Contact met leeftijdsgenoten 
 
Contactname uit zichzelf? Leidend, sturend, afwachtend, bepalend?  
 
Problemen oplossen  t.a.v. andere leerlingen 
 
Gaat de leerling problemen aan, of uit de weg? Welke oplossingen past de leerling toe? 
Is interventie door de leerkracht nodig? Welke? 
 
Aandacht krijgen 
 
Op welke manier vraag de leerling aandacht van zijn klasgenoten? Hoe reageren 
leeftijdgenoten op zijn contactname? Kan de leerling op zijn beurt wachten? 
 
Samenwerking 
 
Luistert de leerling naar anderen? Denkt de leerling mee over de taakverdeling? Houdt 
de leerling zich bezig met de taak van anderen, en gebeurt dat op een adequate manier? 
Hoe reageren leeftijdgenoten hierop? 
 
Communicatie  
 
Kan de leerling in een groepje spreken? Hoe gaat de leerling om met grapjes, figuurlijk 
taalgebruik? Neemt de leerling zaken letterlijk? Wat doet de leerling met non-verbale 
signalen? 
 
Werkhouding en flexibiliteit 
Hulp vragen 
 
Kan de leerling hulp vragen? Weet de leerling wanneer wel/niet? Weet de leerling aan 
wie? 
 
Problemen tijdens het werk 
 
Valt de leerling stil tijdens het werken? Beseft de leerling dat hij een probleem 
tegenkomt? Past de leerling oplossingsstrategieën toe? 
 
Instructie / Afspraken 
 
Kan de leerling klassikale instructie volgen, of is nog een reminder nodig? Weet de 
leerling wat er verwacht wordt? Kijkt de leerling bij klasgenoten wat hij moet doen? Zet 
de leerling instructie/afspraken om in handelen? 
 
Inzet / Zelfstandigheid 
 



 

Kan de leerling zijn spullen ordenen? Gaat de leerling uit zichzelf aan het werk? Kan de 
leerling doorwerken? Wordt de leerling afgeleid? Waardoor? 
 
Algemeen  
Reactie op prikkels (informatie zintuigwerking) 
 
Heeft lange tijd nodig om te kunnen reageren. Ontwijkt, of zoekt juist op:  licht – geluid 
– geur – aanrakingen – smaken. Wil bijvoorbeeld niet vies worden, of kijkt steeds naar 
de lamp.  
 
Vrije momenten 
 
Opvallendheden tijdens overgangsmomenten, keuzemomenten, pauze, ‘vrije’ lessen 
 
 

Leerkrachtafhankelijk of zelfstandig 
 
Wat werkt goed voor deze leerling? Wat juist niet? 
 
Plaats in de klas  
 
Reden? Groepsplaats en/of individuele plaats?) 
 
Overig  
Noteer hier opvallende zaken, of vragen voor het aansluitend gesprek 
 

 
 


