100+ Proces Communicatie
manieren om een kind te prijzen
Iedere leerling heeft
behoefte aan
positieve feedback

vanwege de leerkracht(en):

Reageerder
Jij bent speciaal
Mooi!
Jij bent ongelofelijk
Jij bent fantastisch
Hoe verstandig!
Jij bent mooi
Ik heb je graag
Mooi werk
Schitterend
Uitstekend
Jij bent belangrijk
Jij bent sensationeel

Jij kan goed luisteren
Jij geeft om dingen
Goed dat je dit deelt
Jij betekent veel voor mij
Jij kleurt mijn dag
Je bent een bron van vreugde
Je bent een schat
Je bent een wonder
Jij bent de beste
Je bent een goede vriend
Je bent heel wat

Promotor
Keurig
Goed gedaan
Opmerkelijk
Ziet er goed uit
Je bent er
Bravo!
Je bent fantastisch
Je zit op koers
Je bent goed op weg
Niets houdt je nog tegen
Je bent een winner

Je bent spectaculair
Grote vondst!
Je vond het geheim!
Je bent opwindend
Ontzagwekkend!
Mooi ingepakt
Door jou lijkt het zo makkelijk
Niemand doet dit beter
Eersteklas!
Goed zo!

Rebel
Wow!
Zo gaat ie goed
Excellent!
Ik wist dat je dit kon
Fantastisch
Superstar!
Ziet er goed uit
Nu ben je er
Je bent ongelofelijk
Hoera!
Je bent uniek
Geweldig

Kolossaal
Je bent een winner
Opmerkelijk!
Spectaculair
Hiep, hiep, hoera!
Ceatieve oplossing
Je bent opwindend
Wat een verbeelding
Ontzagwekkend!
Hoe kwam je daar op
Je maakt mijn job zo veel leuker

Workaholic
Uitstekend
Excellent
Goed gewerkt
Goed gedaan
Nice
Fantastisch
Super work
Super
Uitzonderlijk werk

Jij neemt verantwoordelijkheid
Wat kan jij goed luisteren
Dat is correct
Je hebt heel hard gewerkt
Je doet dat heel goed
Keep up the good work
Goed bedacht
Goed idee

Dromer
Goed
Nu ben je er
Je zit op koers
Niets houdt je nog tegen
Je hebt het gevonden
Dat is correct
Dat is juist
Ik wist dat je het kon

Je zit op het juiste spoor
Nu ben je er
Je werkt echt geconcentreerd
Dat deed je heel goed
Perfect
Goed idee
Goeie verbeelding
Groot inzicht

Persister/Volharder
Ik ben trots op jou
Wat denk jij?
Goed idee
Dat is een betekenisvolle bijdrage
Goed zo!
Grote ontdekking
Fenomenaal

Creatieve job
Uitzonderlijke voorstelling
Jij kan goed luisteren
Ik vertrouw je
Dat is precies juist
Goed bedacht
Daar ben je heel sterk in
Ik schat je ideeën naar waarde

