
2.2. DAG- EN WEEKTAKEN
A. ACHTERGROND

Het is goed om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven bij hun taken. Dit verhoogt 
de zelfstandigheid en het verhoogt de betrokkenheid op de taak. Er kan in opklimmende 
mate gekozen worden voor de inzet van dag- en weektaken. De mate wordt bepaald door de 
mogelijkheden en de ervaringen van de leerkracht en zijn groep. Er moet een keuze gemaakt 
worden binnen een spanningsveld waarbij enerzijds optimale zelfstandigheid is vereist, maar 
anderzijds wel voldoende grip gehouden moet worden op het proces. 

Bij dag- en weektaken gaat het om een cluster van een wisselend aantal taken voor leerlingen, 
waaraan zij zelfstandig een aaneengesloten periode werken. Deze opdrachten kunnen onderling 
divers en verschillend zijn en kunnen zonder al te veel instructie zelfstandig uitgevoerd worden. 
De opdrachten kunnen voortkomen uit verschillende vakgebieden: rekenen, taal, spelling, lezen, 
diverse zaakvakken, computergebruik enz. Per groep moet worden gekeken wat de groep aankan 
en wat ze gewend zijn. Meerdere dagtaken kunnen samengekoppeld worden tot een weektaak.  

Ten aanzien van een dagtaak worden verschillende fasen onderscheiden: de voorbereiding, de 
instructie, het werken en de afronding. Deze worden in het eerste deel van de map ‘Zwols Model’ 
nader uitgewerkt.  

Als de leerlingen bezig zijn met hun dagtaak is de leerkracht hoofdzakelijk bezig met het geven 
van interne ondersteuning (eventueel aan zijn instructietafel). De leerling houdt zelf de volgorde 
en de bestede tijd bij op het ontvangen administratieschema. Het regelmatig evalueren en daarbij 
geven van feedback voedt de leerling steeds meer op tot de juiste attitude om dag- en weektaken 
te gebruiken als waardevolle aanvulling op het didactisch curriculum.   

Hoe lang de leerlingen met een dagtaak aan de slag gaan, hangt af van verschillende factoren. 
In de eerste plaats de leeftijd van de leerlingen: hoe ouder de leerlingen, hoe langer de taak kan 
duren. (Zie voor een richtlijn hoofdstuk 2 van de map ‘Zwols Model’.) In de tweede plaats het 
organisatievermogen van de leerkracht. Daarbij moet de leerkracht grip blijven houden op het 
geheel. 

Dag- en weektaken moeten met een vaste regelmaat gebruikt worden. De leerlingen hebben 
behoefte aan een vaste structuur en liefst vaste momenten van zelfstandig werken binnen 
dagtaken. Hoe vaak dit gebeurt, hangt sterk af van keuze en situatie. Door het inzetten van dag- en 
weektaken krijgt de leerkracht meer tijd om individuele zorg te bieden in zijn klas. 

In de map ‘Zwols Model worden enkele voorwaarden genoemd die gelden voor het werken 
met dag- en weektaken. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan om te komen tot een 
verantwoorde en nuttige inzet van dag- en weektaken. 

I. AANTEKENINGEN

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE
(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

C. KIJKWIJZER DAG- EN WEEKTAKEN
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) w

instpunt

w
erkpunt

actiepunt

1 De school maakt een bewuste keuze in welke mate zij dag- en 
weektaken wil inzetten, en in welke groepen. + ± -

2 De leerkracht maakt op basis van deze schoolbrede afspraken 
gebruik van dag- en weektaken.  + ± -

3 Binnen de dag- en weektaken wordt gebruik gemaakt van 
verschillende niveaus van het Zwols Model. + ± -

4 De leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht bij het werken 
met dag- en weektaken. + ± -

5 Er wordt op onze school gebruik gemaakt van een afgesproken 
format bij dag- en weektaken. + ± -

6 Onze leerlingen zijn in staat zelfstandig te plannen bij dag- en 
weektaken. + ± -

7 Het gebruik van dag- en weektaken wordt regelmatig geëvalueerd 
met de leerlingen v.w.b. de procesmatige kant. + ± -

8 Het thema ‘dag- en weektaken’ wordt regelmatig betrokken bij 
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie. + ± -

9 Er is op onze school een visiedocument ‘Dag- en weektaken’ 
vastgesteld. + ± -

10 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen. + ± -

11 Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast of aangevuld. + ± -

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. We willen als school gericht werken aan zelfstandigheid en proceseigenaarschap bij onze 
leerlingen.

2. We willen als school werken aan een goede overgang ‘van planbord naar taakbrief’.
3. Alle teamleden kennen de achtergrond van ‘Dag- en weektaken’.
4. Alle teamleden maken in enige mate gebruik van ‘Dag- en weektaken’.   
5. Er is een kijkwijzer ‘dag- en weektaken’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
6. Er is een visiedocument ‘dag- en weektaken’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8. 
9. 

E. INDICATOREN
(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)  

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot 
de volgende indicatoren:
1. We hebben een omschreven visie op ‘Dag- en weektaken’.
2. In deze visie is verwoord hoe we gebruik maken van ‘Dag- en weektaken’. 
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust gebruik maken van dag- en weektaken. 
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van 

‘Dag- en weektaken’.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Dag- en weektaken’:  _____________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Dag- en weektaken’. (Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van de bestaande documenten in de map en in deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer dag- 

en weektaken’. 
4. 
5. 
6. 

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING

1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of: 
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)

2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. 
4. Hierbij wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
5. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen 

desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.  
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