
Databorden op Kids College. 

Op Kids College zijn we druk bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. We hebben 

een traject leren leren opgezet, waar u eerder al uitgebreid over kon lezen. Wat mooi aansluit bij het 

leren leren zijn onze databorden.  

Hoe de leerlingen het databord gebruiken. 
Iedere groep heeft een databord in de klas. Hierop zijn groepsdoelen te vinden. Samen met de klas 
worden er doelen opgesteld waar een korte periode aan gewerkt wordt. Dit wordt per vakgebied 
gedaan. 
Het bijhouden van de voortgang is hierbij belangrijk. De kinderen kunnen namelijk zien hoe ze hierin aan 
het groeien zijn. Bij leren leren gebruiken we daarvoor fruitstukken, maar bij de databorden kan het om 
alles gaan. Een aantal voorbeelden uit onze klassen zijn: 
 
 
 
 
In groep 1-2 is er een mooie boom te zien met verschillende dieren 
erbij. De doelen die daarbij gesteld zijn is het leren tellen tot en met 
20, de verschillende letters en de kleuren. 
 
 

 
 
 
In groep 3-4 leren de kinderen om woorden zoemend te lezen, om 
daarna de woorden vlot te lezen. Hiervoor is er een kale bloem op 
het databord gezet en komen er steeds meer blaadjes aan de bloem.  
 
 
 
 

 
 
In groep 5-6 is er een groepsdoel gesteld over het stillezen. Om de 
voortgang bij te houden is er een klok opgehangen die bijhoudt hoe 
lang het de klas lukt dit vol te houden.  
 
 

 
 
 
In groep 7-8 krijgt ‘Henk de klasplant’ steeds meer vriendjes als de 
kinderen een actieve leerhouding hebben laten zien. Voor spelling is 
er een doel gesteld over het schrijven van lange woorden met een 
korte klank. Alle kinderen hebben een vis gemaakt die in de kom kan 
komen als zij het leerdoel behaald hebben.  
 
 



 
Het nut van een databord. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het bijhouden van een databord de motivatie van 
kinderen vergroot. Zij bepalen samen waaraan gewerkt wordt en hoe de voortgang zichtbaar wordt. De 
kinderen willen hier graag hun best voor doen. Daarnaast gaan zij zichzelf steeds meer doelen stellen en 
worden zij langzaamaan eigenaar van hun eigen leerproces! 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuur een mailtje naar: jaafjes@vechtstreekenvenen.nl 
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