
Verzoek om aanvullende informatie bij aanmelding voor technasium 2022-2023 
 
naam van de basisschool: ………………………………………………………………………………………… 

 
groepsleerkracht: ………………………………………………………………………………………… 

 
naam van de leerling: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Wij verzoeken de groepsleerkracht van groep 8 per capaciteit een score toe te kennen voor de leerling die 

zich wil aanmelden voor het technasium  
(2 = is in het geheel niet waargenomen; 4 = gedrag is onvoldoende aanwezig; 6 = gedrag is voldoende 

aanwezig; 8= de leerling vertoont dit gedrag in sterke mate). 
 
1. samenwerken 

De leerling is in staat op een constructieve en kritische wijze samen te werken 2 4 6 8 
met zijn medeleerlingen. Hij/zij levert een positieve bijdrage bij de totstand-     

koming van het eindproduct.     

2. initiatief nemen 

2 4 6 8 De leerling neemt zelf initiatieven om tot een juiste oplossing van een vraagstuk 

te komen.     

 
3. leergierigheid 

De leerling verdiept zich uit eigen beweging in wetenschap & techniek. 2 4 6 8 
De leerling laat blijken dat hij nieuwsgierig is naar wat om hem/haar heen in de     

directe omgeving gebeurt.     

4. creativiteit 

2 4 6 8 De leerling draagt creatieve/innovatieve oplossingen aan voor redelijk complexe 

vraagstukken.     

5. leiderschapskwaliteit 

2 4 6 8 De leerling neemt graag de leiding bij groepswerk. Hij/zij neemt initiatieven en 

stimuleert de medeleerlingen een positieve bijdrage te leveren aan de opdracht.     

 
6. zelfstandigheid 

De leerling kan zich gedurende langere tijd geconcentreerd richten op een 2 4 6 8 
bepaald vraagstuk en onderzoekt zelf de mogelijke oplossingen.      

7. interessegebied 

2 4 6 8 De leerling toont in en/of buiten de school bovengemiddelde interesse in 

wetenschap & techniek.      

8. plannen en organiseren      

De leerling is in staat zijn/haar werkzaamheden voor een korte termijn (1-2 weken) 2 4 6 8 
op een logische manier te plannen en te organiseren, ook onder tijdsdruk.      
 

 

Hartelijk dank voor uw informatie, 

 
Berry Koevoets  
Afdelingsleider 

 
 

newman 
c o l l e g e 
 


