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5

Beste ISK-leerling,

Voordat je naar je volgende school gaat, moet je nog veel leren. Maar wat?
Je kunt in je klas gaan zitten en luisteren naar je docent, die je vertelt wat
je moet doen. Een uur later hoor je een andere docent en die vertelt je dan
wat je in die les moet doen en wat je daar leert. Dat kan, en zo leer je vast
heel veel nieuwe en nuttige dingen. 

Wanneer heb je zo veel geleerd, dat je naar je volgende school kunt? Ga je
zitten wachten tot je docent zegt: Nu ben je klaar, nu weet je genoeg? Dat
kan, en grote kans dat je docent gelijk heeft. Hij kent de Nederlandse
scholen en weet welke leerlingen genoeg geleerd hebben.

En toch vinden wij deze manier niet de goede manier. Waarom niet? Als we
het zo doen, zit jij af te wachten en denkt de docent na. De docent denkt
na over jouw leren en over jouw toekomst. Dat is prima. Maar hij beslist
soms ook over jouw leren en ook over jouw toekomst. Soms is dat wel
goed, maar het is beter als jij (en jouw ouders) over jouw leren en jouw
leven beslissen. Hoe meer jijzelf kan beslissen, hoe beter het is.

Beslissen is vaak simpel: je neemt een appel of een peer, net waar je zin in
hebt. Iets moeilijker is: Een zwarte of een blauwe spijkerbroek? Als het
maar past bij dat jasje. Soms is beslissen echt lastig: wie in de klas wordt
mijn vriend of mijn vriendin?  Dan moet je eerst je klasgenoten beter leren
kennen. 
Beslissen wat je wilt leren, welke opleiding je wilt doen is ook lastig. Je
moet dan wat weten over leren. Wat je al geleerd hebt in je leven. Of wat je
nog moet leren voor je volgende school. En het is belangrijk om te weten of
anderen (bijvoorbeeld je docenten) het met je eens zijn. Vinden zij ook dat
je al veel geleerd hebt? Of vinden ze dat je al genoeg geleerd hebt? 
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Kunnen ze je laten zien wat je allemaal nog moet doen voor je volgende
stap? Als je veel weet over jouw leren en wat je al weet, dan kun je zelf
beslissen wat je beter kunt doen.

Dit Routeboek kan je helpen. Er staat in wat je allemaal op de ISK kunt
leren. En het staat er zo in dat je ook kunt zien hoeveel je al geleerd hebt.
En wat je allemaal nog moet doen. Het Routeboek laat je zien welke weg
je nog moet gaan om bij je volgende school te komen. Het boek laat zien
welke route je nodig hebt.

Hoe? Dat doen we met leerlijnen. Op een leerlijn kun je zien hoe ver je
bent. Een voorbeeld:

6 Routeboek
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B= beginner Je komt nieuw op school en je kent al 20 woorden. 
Je begint nog maar net. Je moet er nog ongeveer 
3000 leren, dan ben je expert.

G= gevorderde Na 8 maanden ken je al 1500 woorden. Je bent nu 
een gevorderde.

E = expert Je hebt nu 3000 woorden geleerd. Dat is genoeg 
voor je volgende school. Je bent een expert.

Elke leerling heeft op de ISK wel 30 leerlijnen. Je hebt er een voor
spreken. En een voor lezen. En voor rekenen of wiskunde. En een paar
voor sport. En een voor samenwerken en voor presenteren. In dit boekje
staan ze allemaal. Er staat in wat een beginner al kan en weet. Er staat in
wat een gevorderde kan en weet. En er staat in wat een expert kan en
weet. Moderne vreemde talen en wiskunde gebruiken andere, algemene
niveaus: 

A1 en 1F = beginner
A2 = halfgevorderde
B1 en 2F = gevorderde
B2/C2 en 3F = expert

Een paar keer per jaar krijg je een rapport van je docenten. Zij laten met
de leerlijnen zien hoe ver jij al op je route bent. En welke weg je nog moet
afleggen.
En dan kun jij jouw beslissingen nemen: Wat moet ik verder oefenen? Aan
welk vak ga ik meer werken? Wanneer ben ik klaar voor mijn volgende
school? Zo word jij steeds meer de baas in je eigen leven.

Succes!
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1  Leren 2/ 
Sociale vaardigheden
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10 Routeboek

Jezelf presenteren

Uiterlijke verzorging

B Je let niet op je kleding.
G Je probeert rekening te houden met je kleding.
E Je draagt bij elke situatie de juiste kleding, sieraden en 

make-up. 

Lichaamstaal

B Als je praat of presenteert, denk je niet aan je lichaamstaal.
G Je probeert rekening te houden met je lichaamstaal.
E Jouw lichaamstaal ondersteunt wat je wilt zeggen.

Spreken

B Je praat onduidelijk en anderen kunnen je niet verstaan.
G Je probeert duidelijk en verstaanbaar te praten.
E Je spreekt duidelijk, iedereen hoort wat je zegt.

Wat je zegt

B Niemand begrijpt wat je zegt, of wat er op je
scherm/Powerpoint staat. 

G Je probeert iets duidelijk te vertellen of op te schrijven, maar
anderen kunnen je verhaal moeilijk volgen.

E Je vertelt en schrijft met eigen woorden, en iedereen begrijpt
je.

Open zijn en reageren op je publiek

B Als iemand iets van je wil weten, reageer je daar niet op.
G Als iemand iets van je wil weten, geef je alleen heel kort

antwoord op vragen.
E Je toont interesse voor anderen. Je stelt vragen en je geeft

antwoord op vragen.
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1 Leren 2/ Sociale vaardigheden 11

De luisteraars 

B De luisteraars vinden je verhaal (een beetje) saai.
G Je verhaal is wel interessant, maar duurt te lang.
E De luisteraars zijn enthousiast.

Communiceren

Aandacht vragen

B Je verwacht dat iedereen altijd aandacht voor je heeft.
G Als je iemands aandacht wilt, kies je daar het goede moment

voor uit.
E Je groet mensen. Als je iets te vragen of te vertellen hebt, let je

erop of die persoon tijd voor je heeft.

Aanspreken met respect

B Je spreekt ouderen, leidinggevenden, vreemden en
leeftijdgenoten allemaal hetzelfde aan.

G Je gebruikt tegen ouderen, leidinggevenden en vreemden
andere woorden dan tegen leeftijdsgenoten en mensen die je
goed kent.

E Je weet tegen wie je u, je, meneer of mevrouw moet zeggen. Je
onthoudt de namen van mensen.

Formeel gesprek

B Tijdens een gesprek zeg je altijd meteen wat je denkt. Je denkt
niet eerst na hoe je iets gaat zeggen. 

G Je weet dat je bij een formeel gesprek goed over je woorden
moet nadenken.  

E Bij een formeel gesprek luister je aandachtig. Je denkt na
voordat je zelf iets zegt.   
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12 Routeboek

Jezelf beoordelen

B Je merkt niet hoe mensen reageren op je houding en je manier
van praten.

G Anderen beoordelen je houding en je manier van
communiceren. Je accepteert dat ze positieve en negatieve
dingen zeggen.

E Anderen beoordelen je houding en je manier van
communiceren. Je praat over de dingen die ze zeggen en
probeert er iets van te leren.  

Plannen en organiseren

Stappen bedenken

B Je wilt te snel in één keer een groot doel/resultaat bereiken.
G Je weet dat je een groter doel bereikt in kleinere stapjes. Als

iemand je helpt, lukt dat.
E Je verdeelt een groter doel zelf in kleinere stukjes. Je schrijft

dat op.

Wat heb je nodig?

B Je weet niet welke hulpmiddelen je nodig hebt bij een taak.
G Anderen moeten je helpen om te bedenken welke

hulpmiddelen je nodig hebt bij een taak. 
E Je weet welke hulpmiddelen je nodig hebt en je kunt ze

vinden.

Problemen oplossen

B Als er een probleem is dan stop je.
G Je weet weinig oplossingen te bedenken en je geeft snel op.
E Je bekijkt een probleem van alle kanten. Je gaat door tot een

probleem opgelost is.
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