Signaleringslijst voor risicokinderen, afkomstig van Onderpresteren.nl

Onderstaande lijst is bedoeld om een beeld te krijgen van het risico op onderpresteren bij een kind. Herken je meer dan vijf punten, ga dan als leerkracht en ouders met elkaar in gesprek om te zien of het gedrag op school en thuis dezelfde tendens vertoont. Als dat zo blijkt te zijn, bevat het boek ‘Onderpresteren op de basisschool’ verschillende suggesties om het kind ‘bij de les’ te krijgen. 
Het is toegestaan deze lijst over te nemen met verwijzing naar Onderpresteren.nl.

Kenmerken op school
Gemiddelde tot hoge intelligentie
Wisselende resultaten, binnen vakken en tussen vakken onderling
Scoort het beste op ‘inzicht’-stof, niet op ‘stamp’-stof
Drukt zich mondeling (veel) beter uit dan schriftelijk
Stelt werk tot het laatste moment uit
Spant zich in de klas zo min mogelijk in, werkt langzaam
Langetermijnprojecten komen meestal niet van de grond
Levert werk soms niet in
Heeft geen interesse voor de nabespreking van ingeleverd werk
Blijkt vaak materialen niet op orde te hebben (kapot, vergeten, ‘kwijt’)
Weet niet wat er verwacht wordt, mist informatie over opdrachten
Goede bedoelingen en voornemens maar weinig resultaat
Toont wel belangstelling voor doelen, pleegt geen inspanning om ze te bereiken
Gemakkelijk afgeleid
Vermijdt nieuwe taken en uitdaging
Vindt alles ‘saai’, moeilijk te motiveren
Geeft soms blijk van onrealistisch hoge standaarden/verwachtingen ten opzichte van zichzelf
Blijkt op andere momenten een negatief zelfbeeld te hebben (‘ik kan het toch niet’)
Hangt de clown uit in de klas
Is dromerig en afwezig

Gedrag thuis
Vertelt weinig tot niets over school
Toont geen trots over schoolprestaties/producten
Brengt papieren en boodschappen van school vaak niet over
Voorkeur voor passieve tijdspassering (televisie, gamen, hangen)
Zoekt naar de kortste weg (kantjes eraf lopen, valsspelen, ‘cheats’)
Vertelt niet altijd de (hele) waarheid
Heeft moeite met verliezen bij spelletjes en sport
Geeft snel anderen de schuld als er iets misgaat
Begint veel, maakt weinig af
Heeft de neiging zich te verliezen in een obsessieve hobby
Maakt een vermoeide/ontmoedigde indruk
Geeft snel op, hulpeloos
Investeert weinig in een sociaal leven, weinig vrienden
Neemt weinig verantwoordelijkheid voor de omgeving (eigen kamer, taken in huis)

