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Praktische Opdracht 4
reflectieverslag
Werkvorm
individueel
Inleiding
Het is belangrijk dat je jezelf goed kent en je sterke en zwakke punten herkent en accepteert.
Als je goed overzicht hebt van wat je wel weet en wat je nog niet weet, kan je voor jezelf
doelen stellen om een allround docent te worden.
Naast de didactische vaardigheden is het hebben van kennis belangrijk om een goede docent
te zijn. Als docent FO ben je docent van alle leerlingen in je klas, ook van de slimme/
enthousiaste leerlingen die misschien andere interesses hebben dan je zelf hebt.
Het reflectieverslag is dus een hulpmiddel voor jezelf, maar ook voor UoC is het interessant te
weten waar een student behoefte aan heeft.

Opdracht
Maak een ervaringsverslag van ongeveer 2 kantjes A4, en beantwoord de volgende vragen:
-

-

Welke schoolvakken in het FO vind je zelf leuk/ interessant? (en waarom?)
Lijkt het je interessant/ leuk om MNT te geven als docent FO? Leg uit waarom wel of niet.
Wat is voor jou ‘natuurwetenschappelijk onderwijs’ (Leg de term in je eigen woorden uit).
In de natuurwetenschappen (bv. biologie en natuurkunde) is het doen van experimenten/
proeven belangrijk. Leg uit waarom het belangrijk is om op het FO de kinderen ook al
proeven/ experimenten te laten doen.
Wat is je eigen niveau van de natuurwetenschappen? (Tot welke klas, bv vsbo2 of havo3
heb je biologie en/ of nask gehad?)
Heb je zelf al genoeg inhoudelijke kennis van MNT om hierin les te geven?
Wat verwacht je van UoC of wat zou je zelf moeten doen om ervoor te zorgen dat je als
docent kennis en ideeen hebt om MNT als vak te kunnen geven.

Beoordeling
● 3,5 punten: Het (kwalitatief en kwantitatief) beantwoorden van bovenstaande vragen
● 0,5 punt: lay-out/ overzichtelijkheid
● 1 punt: inhoudelijk niveau/ leesbaarheid
Einde.

