volledig mee eens
mee eens
neutraal
niet mee eens
totaal niet mee eens

Mijn Power Test
Naam: _________________________

Executieve functie

Stelling
1.
2.
3.

5 4 3 2 1

Ik denk na voordat ik iets ga zeggen.
Ik denk na voordat ik iets ga doen.
Ik kan goed op mijn beurt wachten.

Score:
4.

5.
6.

Ik kan de instructie van de juf of
meester in het kort nog een keer
vertellen.
Als ik aan mijn werk begin, weet ik
nog wat de juf of meester heeft
uitgelegd.
Ik kan nieuwe dingen goed onthouden,
zodat ik het later ook nog weet.

Score:
7.
8.
9.

Ik blijf rustig als ik een moeilijke
opdracht moet maken of als iets niet
lukt.
Ik ben meestal blij en word niet heel
vaak boos of verdrietig.
Ik kan praten over mijn gevoelens.

Score:
10.
11.
12.

Ik stop pas als mijn werk af is.
Ik maak mijn werk af. Ook als ik het
saai vind.
Ik laat mij niet afleiden.

Score:

volledig mee eens
mee eens
neutraal
niet mee eens
totaal niet mee eens
Executieve functie

Stelling
13.
14.
15.

5 4 3 2 1

Ik begin op tijd aan mijn werk.
Ik ga uit mezelf beginnen aan mijn
werk. Ik heb geen aanmoediging
nodig.
Ik stel niet uit wat ik moet doen.

Score:
16.
17.
18.

Ik ben vaak op tijd op school of bij de
sportclub.
Ik weet waar ik het beste mee kan
beginnen en wat ik als laatste moet
doen.
Als ik iets ga maken of doen, kan ik
daar een plan voor maken.

Score:
19.
20.
21.

Mijn slaapkamer is vaak netjes
opgeruimd.
Ik kan mijn spullen goed vinden en
raak niet vaak dingen kwijt.
Ik kan zelf mijn tas voor school of
voor sport in pakken.

Score:
22.
23.
24.

Ik heb de opdracht die ik van juf of
meester krijg op tijd af.
Het lukt mij om op te schieten als ik
niet veel tijd meer heb.
Ik kom op tijd weer thuis als we
moeten avondeten of ergens heen
moeten.

Score:

volledig mee eens
mee eens
neutraal
niet mee eens
totaal niet mee eens
Executieve functie

Stelling
25.
26.
27.

5 4 3 2 1

Ik werk netjes en raffel mijn werk niet
af.
Ik ben een doorzetter.
Als ik iets moeilijk vind, geef ik niet
zomaar op.

Score:
28.
29.
30.

Als iets niet werkt, kan ik een
oplossing bedenken.
Ik kan mijn mening aanpassen als
iemand een beter idee heeft dan ik.
Ik wen snel aan een nieuwe juf of
meester.

Score:
31.
32.
33.

Ik weet waar ik goed in ben en waar ik
beter ik kan worden.
Ik kijk nog een keer goed naar mijn
werk voordat ik het inlever.
Ik kan bij een ruzie nadenken over wat
ik zelf heb gedaan.

Score:

In deze executieve functies ben ik het sterkst (omcirkel 3):
Kies de 3 waar je de meeste punten op hebt behaald.

Op deze executieve functies kan ik nog oefenen (omcirkel 3):
Kies de 3 waar je de minste punten op hebt behaald.

