
[T] aanmeldformulier 2019-2020 
Graag wil ik me aanmelden voor het Technasium van 

het Markland College Oudenbosch.  

Gegevens leerling: (in te vullen door de leerling): 

Mijn naam is: 

Geef antwoord op de volgende 30 stellingen door middel van een kruisje bij het bijbehorende 
cijfer. Met een kruisje onder 1 geef je aan dat de stelling niet bij jou past. Met een kruisje onder 
5 geef je aan dat de stelling wel bij jou past 

Stellingen 1 2 3 4 5 

– – – +/- + ++ 

1 Als mijn groepje niets doet, ga ik harder werken. 

2 Ik kan goed luisteren en daarna uitleggen wat er verteld is. 

3 Ik kan me goed concentreren. 

4 Ik vind mijn vrienden belangrijker dan het groepje waar ik in werk. 

5 Ik ben gauw tevreden over wat ik doe. 

6 Ik leer van mijn fouten. 

7 Ik kan mezelf aan het werk zetten, ook als ik er even geen zin in 
heb.  

8 Ik vind het fijn als iemand kritiek geeft op mijn werk. 

9 Ik vind het leuk dat het antwoord op een vraag ook weer nieuwe 
vragen oproept.  

10 Ik ben kritisch. Goed is voor mij niet goed genoeg. 

11 Ik vind het interessant om dingen uit elkaar te halen. 

12 Ik vind het interessant om te weten hoe een mobiele telefoon 
werkt. 

13 Als mijn mobieltje kapot is, vraag ik gewoon een nieuwe. 

14 Ik heb de inrichting van mijn kamer zelf gemaakt. 

15 Ik vind samenwerken belangrijk. Je leert van elkaar. 

16 Ik kan zelfstandig werken. 

17 Ik stop zodra iets niet lukt. 

Technasium 



Stellingen 1 2 3 4 5 

– – – +/- + ++ 

18 Op internet kan ik goed informatie verzamelen. 

19 Ik zoek nooit iets op, ik kan het toch gewoon vragen. 

20 Ik kan goed een oordeel over mijn eigen werk geven. 

21 Als een ander niet doet wat ik zeg, word ik boos. 

22 Ik ben nooit te laat als ik ergens op tijd moet zijn. 

23 Ik kan ook samenwerken met kinderen die niet mijn vriendjes zijn. 

24 Als ik iets niet weet, dan zoek ik het op. 

25 Als ik iets uit elkaar gehaald heb, kan ik het ook weer in elkaar 
zetten. 

26 Ik wil alleen mijn eigen ideeën uitvoeren. 

27 Als ik iets wil maken, dan heb ik dat helemaal in mijn hoofd zitten. 

28 Als ik iets ga maken, dan verzamel ik eerst alles wat ik nodig heb. 

29 Als ik iets op internet lees, dan denk ik dat het waar is. 

30 Als ik een spreekbeurt ga houden, ben ik niet zenuwachtig. 

Lever dit [T]-aanmeldformulier, samen met het aanmeldformulier voor het Markland College 
Oudenbosch in bij je groepsleerkracht. Hij/zij vult dan beide formulieren verder in. Daarna breng 
je beide aanmeldformulieren mee naar de aanmeldavond op 12 of 13 maart 2019 bij het 
Markland College Oudenbosch.  

Gegevens basisschool (in te vullen door basisschool): 

Naam docent groep 8: 

E-mailadres docent groep 8: 

Schoolstempel/handtekening docent groep 8: 




