
 

Lesobservatieformulier: De vijf rollen van de leraar2017 

Naam :        Observant: 

Klas :         Datum     :  

1e rol Gastheer Leerlingengedrag  +
+ 

+ - Opmerkingen  

1. Leerlingen groeten de leraar en kijken hem aan.     

2. Leerlingen volgen de instructie op ook na een interventie 
(m.b.t. gangcultuur, gaan zitten, pakken spullen,..). 

    

3. Leerlingen praten ontspannen met elkaar. Leerlingen praten 
met, stellen vragen aan de leraar (mimiek en verbaal). 

    

4. Leerlingen zijn startklaar (tassen, boeken, materiaal, 
werkkleding, etc). 

    

2e rol Presentator      

1. Leerlingen kijken naar de leraar en luisteren (houden hun 
mond dicht). 

    

2. Leerlingen blijven luisteren en kijken naar de leraar.      

3. Leerlingen blijven luisteren naar de leraar (reageren positief 
op een correctie). 

    

4. Leerlingen reageren positief op het verhaal van de leraar.     

3e rol Didacticus      

1. Leerlingen luisteren naar de inleiding op de leerstof.     

2. Leerlingen geven antwoord op de aan hen gestelde vragen.     

3. Leerlingen reageren ontspannen op feedback en integreren 
dat desgevraagd in hun antwoord. 

    

4. Leerlingen luisteren naar de complete instructie en kunnen 
deze herhalen (wat, hoe, hoe lang, hulp, klaar, resultaat). 
Leerlingen zijn snel aan het werk. 

    

5. Leerlingen voeren de werkvorm uit.     

6. Leerlingen reageren positief op feedback op hun leerproces.     

7. Leerlingen weten wat ze moeten doen als ze vastlopen 
(uitgestelde aandacht en stappenplan). 

    

8. Leerlingen blijven binnen de aangegeven tijd gericht werken 
aan de opdracht. 

    

9. Leerlingen kunnen aangeven (hoorbaar, zichtbaar) wat en 
hoe ze geleerd hebben. 

    

 4e rol Pedagoog     

1. Leerlingen hebben een ontspannen gezichtsuitdrukking.     

2. Leerlingen geven antwoord op de aan hen gestelde vragen.     

3. Leerlingen laten zich sturen in gedrag, volgen de instructies 
op. 

    

4. Leerlingen reageren ontspannen op (positieve) feedback.     

5. Leerling reageert op een correctie en stopt met zijn gedrag.     

6. Leerlingen accepteren correcties van gedrag van andere 
leerlingen. 

    

7. Leerlingen houden zich aan de voor ieder bekende 
normen/regels (het gut-model). 

    



8. Leerlingen kunnen aangeven of en zo ja hoe ze worden 
betrokken bij het delen van verantwoordelijkheden. 

    

5e rol Afsluiter      

1. Leerlingen volgen de instructie van de leraar op.     

2. Leerlingen kunnen aangeven wat ze geleerd hebben (en of 
de lesdoelen zijn bereikt). 

    

3. Leerlingen kunnen aangeven hoe ze deze les geleerd hebben 
(vaardigheden, leerstrategieën). 

    

4. Leerlingen reageren ontspannen op de gegeven feedback.     

5. Leerlingen blijven geboeid luisteren.     

6. Leerlingen ruimen op en verlaten rustig de klas. De klas blijft 
opgeruimd achter. 

    

 


