
 
 

Afstemmingsblad 3 voor de co-teachers  

Naar: Fluijt, D. Prisma Co-teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs. Acco, 

Leuven/Den Haag, p. 162. 

Gebruik de volgende checklist om samen met je partner (nieuwe) werkdoelen te formuleren. 

De checklist kan een hulpmiddel zijn tijdens het hele traject van de Co-teaching voor Inclusie 

om te reflecteren over het plannen, uitvoeren en nabespreken van de lessen.  

Co-planning 

Lesvoorbereidingen - Uit de lesvoorbereiding wordt duidelijk dat de beide partners input 
hebben geleverd.  

- In de LV wordt duidelijk dat is afgestemd op de behoeften van alle 
lln in de groep. 

Aangepaste materialen - De partners demonstreren dat zij beschikken over een gevarieerd 
aanbod van materialen dat voorafgaand aan de les beschikbaar is 
gemaakt. 

Nieuwsbrieven naar ouders - Uit alle communicatie naar ouders blijkt dat de partners als duo 
handelen en op 1 lijn zitten. Brieven worden gezamenlijk 
ondertekend. 

Afstemmingsblad 1a en 1b - De werkbladen worden gebruikt als fundament voor de onderlinge 
afstemming.  

Oplossingsgericht werkblad - De partners maken inzichtelijk dat ze werkproblemen gezamenlijk 
aanpakken. 

Co-instructie 

Leerlingvolgsysteem - De partners tonen dat ze systematisch informatie verzamelen en 
analyseren over sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, 
huiswerk, leer- en gedragsproblemen, sociale vaardigheid, 
motivatie.  

Gedifferentieerd lesaanbod - Ze laten in hun lessen zien dat ze gedifferentieerd afstemmen op 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen en hoe ze gedifferentieerde 
instructie aanbieden.  

Opmerkingen over gegeven 

lessen 

- Er wordt zichtbaar gemaakt dat ze de lessen evalueren en indien 
gewenst bijstellen.  

Co-beoordelingen 

Administratie vorderingen - De partners beschikken over een heldere administratie waarin zij de 
vorderingen inzichtelijk hebben gemaakt. Hieruit blijkt dat zij beiden 
betrokken zijn bij het beoordelen en bij de communicatie daarover.   

Aangepaste opdrachten - Ze stemmen de opdrachten af op de mogelijkheden van de 
individuele leerlingen. Dat geldt ook voor de toetsen.  

Beschrijving van individuele 

beoordelingen 

- De partners kunnen motiveren hoe ze omgaan met verschillen in 
beoordelingen van individuele leerlingen.  

- Ze kunnen laten zien dat ze dit besproken hebben met de ouders. 

 


