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Hoi Sibe,
 
Helemaal vergeten, exscuses. Hierbij een korte evaluatie, ik hoop dat dit een beetje is wat je
 zoekt.
 
Gr. Paulien
 
Psychologie is een onbekend begrip voor kinderen. Het is een moeilijk woord en vaak zonder
 goede uitleg een vaag begrip. Tijdens de les werd er stapje voor stapje uitgelegd wat
 psychologie nu eigenlijk is. Er werd verteld over verschillende takken en hierbij werden
 voorbeelden genoemd. Door daarna met gerichte opdrachten aan de slag te gaan ging het
 onderwerp voor de kinderen leven. Ze gingen verder nadenken, wat ze konden verwachten en
 erover discusieren als er wat anders gebeurde dan ze hadden verwacht.
Sibe heeft de kinderen hier goed bij begeleid. Door goede vragen te stellen aan de kinderen
 zette hij ze aan het nadenken. De kinderen zijn een uur lang geboeid geweest en waren ook
 achteraf erg te spreken over de les.
 

Van: Doosje, S. (Sibe) [mailto:S.Doosje@uu.nl] 
Verzonden: maandag 6 juni 2016 10:40
Aan: Paulien Scherpenisse
Onderwerp: FW: Portfolio SKO Sibe Doosje 2011-2016 v1.docx
 
Ha Paulien,
 
Denk je dat je er nog aan toekomt om een korte evaluatie over ‘Wie ben ik’ te schrijven?
 
Met vriendelijke groet,

Sibe Doosje.
 
 
 

Van: Doosje, S. (Sibe) 
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 11:16
Aan: 'P.Scherpenisse@obsooginal.nl'
Onderwerp: Portfolio SKO Sibe Doosje 2011-2016 v1.docx
 
Beste Paulien,
 
Momenteel ben ik een portfolio aan het samenstellen om mijn seniorkwalificatie aan de
 Universiteit Utrecht te behalen (zie bijlage). Omdat ik ook les heb gegeven aan groep 8 (bij
 jou, maar ook bij meester Jaap), zou ik je willen vragen of je een korte evaluatie van mijn
 optreden in groep 8 zou willen schrijven. Dat valt onder voorlichting over psychologie, wat
 ik bij heel veel verschillende groepen heb gedaan. Ik kan die evaluatie dan toevoegen aan
 mijn portfolio. Ik hoor graag van je.
 
Met vriendelijke groet,

Sibe Doosje.
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