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leren met elkaar
Anya en Ben zijn aan het maken. Hun werk is verschillend.
Activiteiten van A

Activiteiten van B

A werkt

Ik doe het
zo...

Hoe doe jij
het?

B werkt
B vraagt A om haar werk te laten zien

A wordt zich bewust van haar eigen werk
A laat haar werk zien

A denkt na over haar eigen werk

Ik doe dit,
omdat...

Waarom
doe je dat?

B wordt zich bewust van A’s werk
B vraagt A om haar werk uit te leggen

A legt haar eigen werk uit

A denkt na overde kritiek van B

Ik dacht dat
het zo moet,
omdat...

Dat is niet
goed, want...

A verantwoordt haar werk
A denkt na over haar verantwoording
A bekritiseert haar eigen werk

Oh, inderdaad klopt
dat niet...

A reconstrueert haar eigen werk

Ik denk dat ik
het beter zo kan
doen.
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B denkt na over A’s werk
B levert kritiek op A’s werk

