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L2 - Thema 1 - inhoud

1

2

Tijd

25’

25’

Les/domeinen

Les 1:
Kennismakingsactiviteit
Domeinen: spreken,
luisteren, lezen

Les 2: Vlot en vloeiend lezen
Domein: lezen

L2 - Thema 1 - themaplanner

De leerlingen lezen:
>> eenlettergrepige woorden: km, mk,
mkm,
>> een korte tekst met een moeilijker
vervolgdeel.

Deze les maakt de leerlingen enthousiast
om aan het thema te beginnen. De
ontdekplaat raakt zaken aan die later
uitgebreider aan bod komen. Ze maken
kennis met de sprookjesfiguren die
in dit thema de rode draad vormen.
Ze bekijken en beluisteren een aantal
sprookjes, ontdekken wat je moet doen
om een echte ridder te worden en staan
even stil bij ‘naar school gaan hier en op
andere plaatsen in de wereld’.

Inhouden

>> Ga na op welk leesniveau de leerlingen
het vorige schooljaar hebben afgesloten.
>> Maak voor elke leerling een inschatting
van het niveau: A (moeilijke lezers), B
(gemiddelde lezers) of C (snelle lezers)
en deel de leerlingen voor deze week in
bij A, B of C.

>> Bekijk vooraf de ontdekplaat. Zo kun je
vlot inspelen op de vragen en interesses
van je leerlingen.
>> Je kunt de les klassikaal geven aan de
hand van het digibord, maar je vergroot
de spreek- en luisterkansen van je
leerlingen aanzienlijk als ze per twee
aan de slag kunnen op een tablet of
computer.
>> Gebruik twee praatkaartjes per leerling.
Die coöperatieve werkvorm komt
geregeld aan bod: je kunt de kaartjes
hergebruiken. In de plaats van kaartjes
kun je ook steentjes, parels of twee
andere willekeurige voorwerpen laten
gebruiken.
>> Als je met tablets of computers werkt,
zet je de leerlingen per twee om de
ontdekplaat te bekijken.
Als je klassikaal werkt, projecteer dan de
ontdekplaat en laat leerlingen om de
beurt een keuze maken.

Voorbereiding

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> leesboek p. 5-6

Digitaal
>> bordboek
>> ontdekplaat
>> tablet of computer
>> facultatief: hoofdtelefoon
Diversen
>> praatkaartjes
>> timer of wekker

Materialen

Themaplanner - Er was eens ...
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3

Les 4: Er was eens ... een
eerste schooldag
Domeinen: lezen, spreken,
luisteren, schrijven, taalspel:
drama

Les 3: Herhaling
Domein: spelling

Les/domeinen

Inhouden

75’

De leerlingen maken kennis met de
centrale personages uit het thema aan
de hand van een luisterfragment.
Ze lezen de fictietekst ‘Prinses Kaatje’,
geven de verhaallijn in eigen woorden
weer, verwoorden de bedoeling en
handelingen van de hoofdpersoon en
beantwoorden vragen over de tekst.

75’
De leerlingen schrijven woorden met
(3 x 25’) moeilijkheden die geleerd werden in het
eerste leerjaar:
>> woorden die je schrijft zoals je hoort;
>> woorden met een doffe e;
>> woorden met een v of f, z of s, d of t,
b of p;
>> woorden met achteraan s of f;
>> woorden met ee op het einde.

Tijd

>> Beluister het luisterfragment vooraf.
>> Lamineer de A4-prenten
(bronnenbladen 1-6) van de
sprookjesfiguren.
>> Kopieer kopieerblad 1: één strookje per
leerling.
>> Kopieer kopieerblad 2 op stevig papier:
voorzie voor de helft van de klas het
vingerpopje van prinses Kaatje en voor
de andere helft dat van baas Baard.

>> Overdenk vooraf hoe je het
partnerdictee concreet aanpakt. Voor
leerlingen is het de eerste keer dat ze
zo’n dictee schrijven.
>> Kopieer kopieerblad 1 eenmaal per twee
leerlingen.
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad
2): voor de helft van de leerlingen
dictee 1, voor de andere de helft dictee
2. Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie enkele exemplaren van
kopieerblad 3. Je hebt ze nodig voor de
zwakkere spellers.

Voorbereiding

Digitaal
>> bordboek
>> cd
Folio
>> taalschrift p. 4-8
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenbladen 1-6
Diversen
>> boek Prinses Kaatje, Bart
Demyttenaere (Talentbib 2)
>> facultatief: doek of poppenkast

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 1-3
>> bronnenblad 1
Diversen
>> schrijflei

Materialen

4
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Tijd

50’

25’

25’

25’

25’

Les/domeinen

Les 5: Er waren eens ... tips
voor een fijn schooljaar
Domeinen: schrijven,
spreken, luisteren

Les 6: Ali en Tak
Domein: lezen

Les 7: Zeg het zonder
woorden
Domein: taaldenken,
spreken, luisteren, schrijven

Les 8: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 9: Vlot en vloeiend lezen
Domein: lezen

De leerlingen lezen:
>> eenlettergrepige woorden: mkmwoorden eindigend op d, t, b en p,
>> een kort tekstje met een moeilijker
vervolgdeel.

De leerlingen lezen vrij in een boek naar
keuze en voeren daaraan gekoppeld een
algemene opdracht uit.

Lichaamstaal, mimiek en pictogrammen
gebruiken om zonder woorden een
boodschap over te brengen.

De leerlingen lezen een fragment uit
een jeugdboek geschreven op diverse
leesniveaus.

De leerlingen schrijven klasafspraken aan
de hand van cartoons rond de centrale
sprookjesfiguren.

Inhouden

>> Maak op basis van de resultaten van de
voorbije leeslessen een indeling voor
deze week in A-, B- en C-lezers.

>> Laat een boek van thuis of uit de
bibliotheek meebrengen.

>> Maak op basis van de resultaten van de
eerste les van deze week opnieuw de
indeling in A-, B- en C-lezers.

>> Kopieer kopieerblad 1 één of
meerdere malen op A3-formaat om de
klasafspraken op te noteren.
>> Verdeel de klas in heterogene groepen.

Voorbereiding

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> leesboek p. 10-11

Folio
>> leesboek p. 6 (alleen A-lezers)
Diversen
>> boek naar keuze van de leerling

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 13-14
>> bronnenblad 1-3

Folio
>> leesboek p. 7-9
>> boek Ali en Tak, Bart
Demyttenaere (Talentbib 2)

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 9-12
>> kopieerblad 1
Diversen
>> facultatief: stempelkussen

Materialen
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Tijd

75’

Les/domeinen

Les 10: Tips voor echte
prinsessen en dappere
ridders
Domeinen: lezen, spreken,
luisteren

De leerlingen lezen argumentatieve
teksten en beantwoorden er vragen
over om te ontdekken hoe je een
echte prinses of een dappere ridder
kunt zijn. Ze vullen staakwoorden uit
de gelezen teksten in een tekst in.
In de les verdienen ze een ridder- of
prinsessendiploma.

Inhouden
>> Lees het eerste deel van het verhaal
‘Hoera voor ridder Roel en prinses Kaatje’
een dag vooraf voor, als afsluiter van
de lesdag. Deze les begint dan met het
opfrissen ervan.
>> Hang de prenten van prinses Kaatje, baas
Baas en ridder Roel op (bronnenbladen 1
en 2 bij les 4).
>> Kopieer kopieerblad 1 eenmaal. Knip de
kaartjes uit.
>> Kopieer kopieerblad 2, de diploma’s, op
stevig papier voor elke leerling. Verstop
ze in een kast.
>> Verdeel de klas in heterogene duo’s. De
leerlingen kiezen zelf met welke teksten
ze werken.
>> In het vervolg van het verhaal komen
jouw naam en die van je klas voor. Bekijk
dat even vooraf zodat je het vlot en
overtuigend kunt voorlezen. In de laatste
zinnen geeft koning Baard aan dat er
een verrassing voor de leerlingen in de
kast ligt. Wees heel verbaasd als je de
kast opendoet en de diploma’s aantreft.

Voorbereiding
Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 15-22
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenblad 1
>> bronnenblad 2
>> themaprenten Kaatje en Roel
(zie bronnenbladen bij les 4)

Materialen

6
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Inhouden

50’

25’

Les 13: Kortverhalen ‘Toverkaas’, ‘Ridder Rob’ en ‘Een
tuinprinses’
Domein: lezen

De leerlingen lezen een kortverhaal,
geschreven op eigen niveau, en vertellen
het na aan anderen.

De leerlingen spelen het spel ‘Wie is
het?’ met de sprookjesfiguren uit de klas
van Kaatje. Ze stellen goede vragen om
relevante informatie te verkrijgen.
Ze vullen een formulier in met informatie
over zichzelf.
Ze leren hun klasgenoten beter kennen
door elkaars formulieren te lezen.

75’
De leerlingen schrijven woorden met kn,
(3 x 25’) sp, sn, st, sm ...
Ze oefenen het gebruik van de
leestekens punt, uitroepteken en
vraagteken.

Tijd

Les 12: Er was eens ... een
klas vol klasgenootjes
Domeinen: schrijven,
spreken, luisteren, lezen

Les 11: Woorden net als
knal, spek en snel
Domein: spelling

Les/domeinen

>> Maak op basis van de resultaten van de
voorbije leeslessen een indeling voor
deze week in A-, B- en C-lezers.

>> Voorzie per duo een veertiental blokjes,
schijfjes ... om de figuren tijdens ‘Wie is
het?’ af te dekken.
>> Kopieer kopieerblad 1. Er staan twee
reeksen kaartjes op een blad. Je hebt
een reeks nodig per groepje van vier
plus nog een voor jezelf. Knip ze uit en
stop ze in een omslag.
>> Kopieer kopieerblad 2 voor elke leerling
en voor jezelf.

>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1):
voor de helft van de leerlingen dictee
1, voor de andere de helft dictee 2.
Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.

Voorbereiding

Folio
>> leesboek p. 14-16

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 23
>> bronnenblad 1
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenblad 2
Diversen
>> veertien rekenblokjes, pareltjes,
plastic schijfjes of steentjes per
duo
>> een omslag per vier leerlingen
>> facultatief: weegschaal en
lintmeter

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> losse letterkaartjes (kopieerblad
van les 3)
Diversen
>> schrijflei

Materialen
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Tijd

25’

25’

25’

Les/domeinen

Les 14: Er waren eens ... een
reus en een geitje
Domein: taaldenken,
spreken, luisteren

Les 15: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 16: Taalspel – Er was
eens ... een poppenspel
Domein: taalspel – drama,
spreken

In deze les spelen de leerlingen
korte dialoogjes met vingerpopjes of
handpoppen. Ze gebruiken hun stem zo
expressief mogelijk.

De leerlingen lezen vrij in een boek naar
keuze en voeren daaraan gekoppeld een
algemene opdracht uit.

De leerlingen leren verkleinwoorden
herkennen en benoemen en leren ze zelf
bewust te gebruiken.

Inhouden

>> Gebruik de vingerpopjes van prinses
Kaatje en koning Baard uit les 4. De
vingerpopjes van kopieerblad 1 maken
de leerlingen best op een moment dat
aan deze les voorafgaat.
>> Voorzie eventueel extra vingerpopjes
of poppenkastpoppen van
sprookjesfiguren of laat de leerlingen er
zelf meebrengen.
>> Kopieer kopieerblad 2 eenmaal per zes
leerlingen en knip de spelsituaties uit. Elk
duo heeft één kaartje nodig. Lamineer ze
voor hergebruik.
>> Knip de foto’s van kopieerblad 3 uit,
lamineer ze en bevestig ze op een
satéprikker. Zo kunnen de leerlingen ze
in hun spel verwerken.
>> Voorzie wat tafels met een doek erover
of een poppenkast zodat de leerlingen
een echt poppenspel kunnen brengen.

>> Laat een boek van thuis of uit de
bibliotheek meebrengen.

Voorbereiding

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> kopieerbladen 1-3
>> Diversen
>> vingerpopjes uit les 4
>> satéprikkers
>> facultatief: poppenkast of doek
voor over een tafel

Folio
>> leesboek p. 6 (alleen A-lezers)
Diversen
>> boek naar keuze van de leerling

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 24-26
>> bronnenbladen 1-2
Diversen
>> kladpapier

Materialen

8
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Les 19: Theaterlezen: Een
groot geheim
Domein: lezen

De leerlingen lezen:
>> eenlettergrepige woorden: mmkm,
mkmm, inclusief nk,
>> een kort tekstje met een moeilijker
vervolgdeel.

Inhouden

25’

In groep een verhaal in de vorm van
een theatertekst lezen. Elke lezer neemt
een personage voor zich waarvan de
tekst op zijn/haar leestechnische niveau
geschreven is.

75’
De leerlingen schrijven woorden met tr,
(3 x 25’) fl, sl, zw, dr, pl ...

25’

Les 17: Vlot en vloeiend
lezen
Domein: lezen

Les 18: Woorden net als
trein, fles en slaap
Domein: spelling

Tijd

Les/domeinen

>> Denk er vooraf over na welke A-, B- en
C-lezers je samen in een groep zet.
>> Oefen vooraf het lezen volgens de
voorgestelde prosodie.

>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad
1): voor de helft van de leerlingen
dictee 1, voor de andere de helft dictee
2. Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Leg een blokje post-its klaar of zorg
voor kladpapier. Denk na over welke
leerlingen je naast elkaar zet. Bij heel wat
oefeningen moeten ze met hun buur
samenwerken.

>> Maak op basis van de resultaten van de
voorbije leeslessen een indeling voor
deze week in A-, B- en C-lezers.

>> Plan deze les eventueel voor een les
taalspel, zodat de leerlingen langer
kunnen doorwerken voor ze hun spel
opvoeren.

Voorbereiding

Diversen
>> leesboek p. 17-18

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> losse letterkaartjes (kopieerblad
van les 3)
Diversen
>> schrijflei
>> post-its of kladpapier
>> afdekkaartjes
>> facultatief: fototoestel of
smartphone

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> leesboek p. 15-16

Materialen
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25’

Les 21: Lol met woorden
Domein: taaldenken –
betekenissen

100’

25’

Les 20: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 22: Differentiatieblok

Tijd

Les/domeinen

De leerlingen krijgen:
>> herhalingskansen voor diverse
doelen die aan bod kwamen in het
thema,
>> taken zelfstandig werk,
>> een taaltaak.

In deze les consolideren de leerlingen
de tekstwoorden en de school- en
instructietaal uit het thema.

De leerlingen lezen vrij in een boek naar
keuze en voeren daaraan gekoppeld een
algemene opdracht uit.

Inhouden

>> Vul het portfolio in via de zorg- en
evaluatiemodule en maak op basis van
het voorgestelde aanbod een planning
per leerling.

Voor het lottospel:
>> Kopieer kopieerbladen 3 en 4, zodat elk
groepje van drie één kaart heeft.
>> Kopieer kopieerblad 5 één keer en knip
de kaartjes uit.
>> Lamineer de kaartjes en lottokaarten
voor hergebruik. Stop de kaartjes in een
zak of een doosje.
>> Voorzie per drie leerlingen zes blokjes,
muntjes of fiches.

>> Kopieer kopieerblad 1 voor elke leerling.
Het blad is bedoeld om te kunnen
‘spieken’ tijdens de les. Leerlingen die
vergeten zijn wat een woord betekent,
kunnen het daarop nog even opzoeken
>> Kopieer kopieerblad 2 en knip de
kaartjes uit. Bij elke pictogram hoort
een kaartje met een betekenis. Voorzie
één kaartje per leerling (pictogram of
betekenis).

>> Laat een boek van thuis of uit de
bibliotheek meebrengen.

Voorbereiding

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 27-28
>> kopieerbladen 1-4
>> bronnenblad 1
Diversen
>> blokjes, munten of fiches

Folio
>> leesboek p. 6 (alleen A-lezers)
Diversen
>> boek naar keuze van de leerling

Materialen
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Tijd

50’

Les/domeinen

Les 23: Evaluatieblok

Keuzeaanbod:
>> toets begrijpend lezen – fictie
>> toets begrijpend lezen – non-fictie
>> toets taaldenken – betekenissen
>> toets luisteren - fictie en non-fictie
>> toets spelling –
kortetermijngeheugen

Inhouden
>> Print de evaluaties af via de zorg- en
evaluatiemodule in het lerarengedeelte
van bingel.be.

Voorbereiding
Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Materialen

L2 - Thema 1 - tips voor co-teaching
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Les 22: Een leraar geeft les, de andere begeleidt
Terwijl de ene leraar een groep leerlingen verlengde instructie aanbiedt, begeleidt de andere de leerlingen die werken aan zelfstandig werk of aan de taaltaak.

Les 18: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘inoefening’. De ene leraar begeleidt de groep
instructieafhankelijke leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke
leerlingen.

Les 14: Aangepast onderwijzen
Een leraar neemt de grote groep, de andere neemt de leerlingen met moeilijkheden op vlak van taalontwikkeling en (gewezen) anderstalige nieuwkomers apart.
Maak samen oefeningen 1 tot en met 3 in het taalschrift. Laat aangeven of het gebruikte woord een verkleinwoord is en waarom dat zo is. Verbeter waar nodig en
ondersteun met lichaamsbewegingen (geef aan of het groot of klein is).

Les 11: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘inoefening’. De ene leraar begeleidt de groep
instructieafhankelijke leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke
leerlingen.

Les 10: Aangepast onderwijzen
Een leraar neemt de grote groep, de andere neemt de leerlingen met moeilijkheden op vlak van taalontwikkeling en (gewezen) anderstalige nieuwkomers apart. Lees
eerst de leestekst luidop samen met de leerlingen. Leerlingen begrijpen een tekst die expressief wordt verklankt beter. Laat hen de tekst in eigen woorden navertellen.
Wat hebben zij uit de tekst gehaald ?
Los dan samen de vragen op. Laat de leerlingen in de tekst markeren waar ze de antwoorden vonden.

Les 5: Team teaching
Bij deze vorm van onderwijzen staan de twee leraars samen voor de groep en hebben ze er beiden interactie mee. Beide leraars coachen de verschillende groepjes bij
het zoeken, verwoorden en opschrijven van een goede klasafspraak.

Les 3: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘inoefening’. De ene leraar begeleidt de groep
instructieafhankelijke leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke
leerlingen.

Les 1: Aangepast onderwijzen
Een leraar neemt de grote groep, de andere neemt de leerlingen met moeilijkheden op vlak van taalontwikkeling en (gewezen) anderstalige nieuwkomers apart. Ga in
kleine groep samen op ontdekking. Laat de leerlingen de filmpjes in korte deeltjes bekijken en samenvatten in hun eigen woorden. Lees de moppen voor en bespreek
wat er grappig aan is. Laat vertellen wat ze zien op de foto’s. Lees de vragen voor en laat hun een antwoord formuleren.

Tips voor co-teaching
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Materiaal: een aantal kaartjes, fiches, blokjes ... per leerling (= de praatkaartjes)
1 De leerlingen maken groepen van drie tot vijf groepsleden.
2 Elke leerling beschikt over een of maximaal twee praatkaartjes.
3 De leraar geeft het gespreksonderwerp op.
4 De leerlingen denken eerst individueel na.
5 De leraar geeft aan dat het groepsgesprek kan starten.
6 De leerling die het gesprek start, legt zijn praatkaartje in het midden van de tafel. De leerling die daarop inpikt,
doet hetzelfde.
Pas als alle praatkaartjes in het midden van de tafel liggen en iedereen dus even vaak aan bod is gekomen, eindigt
het gesprek of worden de kaartjes opnieuw verdeeld voor een volgende ronde.

Twee leerlingen lezen samen een tekst. Ze doen dat door ieder om de beurt enkele (bv. vijf ) regels te lezen.

De leerlingen lezen tegelijkertijd met de leraar hardop.

De leerlingen bekijken samen de topwoorden en bespreken ze. Terwijl ze dat doen, leggen ze om de beurt aan
elkaar uit hoe het woord geschreven wordt. Daarbij modellen ze de gebruikte spellingstrategie(ën).

praatkaartjes

duolezen

koorlezen

uitwisselen en delen

Gebruikte coöperatieve werkvormen in dit thema

les 3
les 11
les 18

les 2
les 6
les 9
les 13
les 15
les 17
les 20

les 2
les 6
les 9
les 13
les 17

les 1

L2 - Thema 1 - coöperatieve werkvormen
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les 12

Materiaal per leerling: pen en papier
1 De leerlingen werken per twee. De partners zitten tegenover elkaar.
2 De leraar stelt een vraag of geeft een opdracht.
3 De leerlingen geven om de beurt een antwoord en noteren dat.
4 Enkele leerlingen delen hun antwoorden met de klasgroep.

1
2
3
4
5

om de beurt

denken – delen –
doen

les 4
les 5
les 7
les 10
les 12

les 5
les 10
les 14

Materiaal (indien van toepassing): kaartjes of figuurtjes om de woordvoerders te kunnen aanduiden
1 De leerlingen zitten in groepjes.
Elk groepslid krijgt een nummer (of een kleur, een figuurtje dat bij het thema past ...).
2 De leraar legt uit waarvoor dat nummer wordt gebruikt: Na het overlegmoment zal een nummer (of kleur,
figuurtje ...) genoemd of geloot worden. De leerlingen met dat bepaalde nummer zijn de woordvoerders van de groep.
Elk groepslid moet dus het antwoord op de vraag kunnen formuleren.
3 De leraar stelt klassikaal een vraag of geeft de groep een opdracht.
4 De leerlingen gaan in groep aan de slag.
5 De leraar noemt het nummer of de nummers die het antwoord op de vraag geven of de opdracht bespreken.
6 Die leerlingen brengen verslag uit. De overige leerlingen kunnen waar nodig aanvullen.

genummerde
hoofden

De leraar stelt een vraag of geeft een opdracht.
De leerlingen denken eerst individueel na.
De leerlingen overleggen per twee.
De leerlingen proberen de twee meningen samen te brengen in één antwoord.
De leraar wijst enkele leerlingen aan die het antwoord geven.

les 3
les 11
les 18

Materiaal per leerling: dicteekaartjes
1 Leerling 1 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 2 schrijft op.
2 Leerling 2 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 1 schrijft op.
3 Zo gaan ze verder tot de beide dictees geschreven zijn.
4 De leerlingen wisselen de kaartjes uit en verbeteren hun dictee.
5 Ze bespreken de fouten die ze maakten en leggen de spellingstrategie(ën) aan elkaar uit.

partnerdictee

Gebruikte coöperatieve werkvormen in dit thema
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1
2
3
4

De leerlingen lezen in groep samen een tekst, waarbij elke leerling een rol voor zijn rekening neemt.

tweegesprek

theaterlezen

Elke leerling zoekt of krijgt een partner.
De leraar stelt een vraag: “overleg/ bespreek met je partner ... .”
De leerlingen overleggen met elkaar en noteren hun bevindingen.
De leraar duidt een leerling aan die de bevindingen meedeelt.

Materiaal: pen en papier
1 De leerlingen zitten per twee.
2 De leraar stelt de vraag/geeft het onderwerp van het interview op.
3 De leerlingen bedenken individueel welke vragen ze aan hun partner gaan stellen en noteren die vragen.
4 De leerling interviewt zijn/haar partner. De leraar stimuleert de leerlingen om door te vragen.
5 De partners wisselen van rol.

interview

Gebruikte coöperatieve werkvormen in dit thema

les 19

les 4
les 14

les 12

Thema 1 - les 1

Kennismakingsactiviteit
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

spreken, luisteren, lezen
de ontdekplaat
25 minuten

Samenhang

Materialen

Deze les maakt de leerlingen enthousiast om aan het thema te
beginnen. De ontdekplaat raakt zaken aan die later uitgebreider aan
bod komen.

Digitaal
>> ontdekplaat
>> bordboek
>> tablet of computer
>> facultatief:
hoofdtelefoon

De leerlingen maken kennis met de sprookjesfiguren die in dit
thema de rode draad vormen. Ze bekijken en beluisteren een aantal
sprookjes, ontdekken wat je moet doen om een echte ridder te
worden en staan even stil bij ‘naar school gaan hier en op andere
plaatsen in de wereld’.

Lesdoelen

Diversen
>> praatkaartjes
>> timer of wekker

Hoofddoel van de les
Plezier beleven en bereid zijn te luisteren en te spreken.
Andere doelen
>> In voor hen bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie vinden, chronologie herkennen, vergelijkingen
herkennen, relaties ontdekken.
>> Gewenste informatie opzoeken in verschillende bronnen.
Met eigen woorden een gelezen, beluisterd of bekeken
verhaal zonder steun van illustraties navertellen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om nieuwe dingen te
ontdekken en erover te leren.

Voorbereiding
Bekijk vooraf de ontdekplaat. Zo kun je vlot inspelen op de vragen en interesses van je leerlingen.
Je kunt de les klassikaal geven aan de hand van het digibord, maar je vergroot de spreek- en luisterkansen van
je leerlingen aanzienlijk als per twee aan de slag kunnen op een tablet of computer.
Gebruik twee praatkaartjes per leerling. Die coöperatieve werkvorm komt geregeld aan bod: je kunt de kaartjes
hergebruiken. In de plaats van kaartjes kun je ook steentjes, parels of twee andere willekeurige voorwerpen
laten gebruiken.
Als je met tablets of computers werkt, zet je de leerlingen per twee om de ontdekplaat te bekijken.
Als je klassikaal werkt, projecteer dan de ontdekplaat en laat leerlingen om de beurt een keuze maken.

L2 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Coöperatieve werkvormen in deze les
>> praatkaartjes

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen maken een weloverwogen keuze bij het aanklikken van items. Als het onderwerp hen boeit,
kunnen ze doorklikken en nog meer te weten komen. Als het gekozen item niet aansluit bij hun interesseveld,
kiezen ze opnieuw.

Brug naar andere leergebieden
Lees of vertel als tussendoortje een sprookje. Kies bij voorkeur sprookjes waarvan de figuren een rol spelen in
dit thema. Zeker bij de start van het schooljaar zullen de leerlingen genieten van een gezellig voorleesmoment.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Waar denk jij aan als ik zeg ‘Er was eens ...'? (zo begint een sprookje)
Duid enkele leerlingen aan en vraag hun om snel een sprookje of een
sprookjesfiguur te noemen.
Wat wil je te weten komen over het thema ‘Er was eens’?
Laat enkele leerlingen antwoorden.
Noteer enkele antwoorden op het bord.
Jullie verkennen zo dadelijk per twee het thema ‘Er was eens’.
Duid op de ontdekplaat aan wat je leuk of interessant vindt.
Je krijgt daar vijftien minuten voor.
Wie klaar is, beantwoordt deze vragen:
>> Wat wist je nog niet en weet je nu wel?
>> Wat begreep je niet zo goed?
>> Wat is het leukste dat je ontdekt hebt?
Noteer de vragen op het bord.

ontdekplaat
tablets/computers of
digibord
TIP! Als je de les klassikaal
geeft, verdeel de klas dan in
groepen. Elke groep heeft
een dobbelsteen. De groep
die het hoogste cijfer gooit,
bepaalt waarop geklikt wordt.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Ontdektijd
Coöperatief leren: praatkaartjes
De vijftien minuten ontdektijd gaan in.
Elke leerling heeft twee praatkaartjes. Als beide partners hetzelfde
willen aanklikken, is er geen kaartje nodig. Raken ze het niet eens, dan
gebruiken ze om de beurt een kaartje.
Begeleid de leerlingen bij het samen ontdekken. Geef hun tips. Zo kan
bijvoorbeeld de ene leerling de mop beluisteren en die navertellen aan
de andere. De ene leest het raadsel voor, de andere geeft het antwoord.
Ze lezen om de beurt een stukje tekst.
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ontdekplaat
twee praatkaartjes per
leerling
TIP! Gebruik een wekker of
timer om de ‘ontdektijd’ aan
te geven.

Controleren en reflecteren
3 Bespreken en terugkoppelen
Verwijs naar de vragen op het bord.
De leerlingen denken er kort over na. Laat enkele leerlingen de vragen
beantwoorden.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> krijgen een extra opdracht tijdens het ontdekken: ze oefenen een
mop om aan de klas te vertellen, demonstreren hoe je een prinses
of een ridder tekent, vertellen hoe je vroeger ridder kon worden,
imiteren het geluid van een wolf ...
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken samen met sterke lezers. De sterke lezer leest de tekst
hardop.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken samen met een partner onder begeleiding van de leraar.

L2 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Thema 1 - les 2

Vlot en vloeiend lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
leestechnisch oefenmateriaal lezen: mk-, km- en mkm-woorden (herhaling)
25 minuten

Samenhang

Materialen

Deze les is een herhalingsles. De woordtypes in deze les kwamen in
het eerste leerjaar uitgebreid aan bod.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> leesboek p. 5-6

Hoofddoel van de les
Klankzuivere, éénlettergrepige woorden verklanken: mk, km,
mkm.
Andere doelen
>> Lidwoorden correct verklanken.
>> Woorden met eenvoudige medeklinkerclusters vooraan
en/of achteraan verklanken.
>> Zinnen met klankzuivere meerlettergrepige woorden die
uit één regel bestaan correct en vlot lezen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Basisvertrouwen ontwikkelen.

Voorbereiding
Ga na op welk leesniveau de leerlingen het vorige schooljaar hebben afgesloten.
Maak voor elke leerling een inschatting van het niveau: A (moeilijke lezers), B (gemiddelde lezers) of C (snelle
lezers) en deel de leerlingen voor deze week in bij A, B of C.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> de lol
>> sip
>> groeten
>> sluw

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> duolezen
>> koorlezen

18

L2 - Thema 1 - les 2 - lesgang

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Geef de groep moeilijke lezers veel bevestiging bij het lezen. Geef positieve opmerkingen over hun
vooruitgang, hun werkhouding enz.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verdeel de klas in drie groepen:
>> een A-groep: de moeilijke lezers,
>> een B-groep: de gemiddelde lezers,
>> een C-groep: de snelle lezers.
Laat de leerlingen er hun leesboek bijnemen.
Verduidelijk het lesdoel: We oefenen het lezen van woorden en zinnen die
jullie in het eerste leerjaar leerden lezen.

leesboek p. 5

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Leestechnisch materiaal lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A/B/C): woorden
Verwijs naar oefening 1 van het leesboek. Lees de eerste kolom
woorden voor. Model de aanpak van het technisch lezen: lippen
klaarzetten voor de eerste klank, de klank lang maken terwijl je naar de
volgende letters kijkt, dan die letters verklanken. Je kunt dat ook door
een sterke lezer laten doen.
Nadat je de kolom hebt voorgelezen, laat je die opnieuw hardop lezen
door de hele klas. Let erop dat alle leerlingen meelezen.
Vervolgens pak je op dezelfde manier de tweede kolom aan.
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (B/C): zinnen
Zet eerst de A-groep aan het werk. Zij lezen de woordenrijtjes nogmaals
fluisterend voor zichzelf.
Geef ondertussen de B- en de C-groep een korte instructie over het
duolezen.
Je leest samen met je buurmeisje of -jongen. Om de beurt lees je een zin
van oefening 2 en 3. Als je klaar bent, lees je de zinnen nog een keer om de
beurt, maar nu begint de ander.
Ga vervolgens zelf met de A-groep aan de slag. Laat de leerlingen
oefening 2 en 3 voor zich nemen. Vertel dat je samen met hen zin voor
zin gaat lezen (koorlezen).
Ik lees eerst een zin alleen voor. Jullie lezen in stilte mee. Als ik de zin gelezen
heb, lees ik hem nog een keer. Dan lezen jullie hardop mee.

leesboek p. 5
TIP! Controleer tussentijds of
de indeling (A, B of C) klopte.
Pas waar nodig aan.

TIP! Wissel de samenstelling
van de tweetallen bij elke
leestechnische les.

TIP! Laat bij deze oefening
ook echolezen. Jij leest een
zin hardop voor, de leerlingen
lezen hem hardop na.

L2 - Thema 1 - les 2 - lesgang
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3 Een verhaal lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (A/B/C): tekst
Laat alle leerlingen oefening 4 voor zich nemen.
We lezen het verhaal ‘Waar is de wolf?’ Roodkapje en Hans en Grietje doen
erin mee. Waar kennen jullie die van?
Laat opmerken dat het sprookjesfiguren zijn en dat Hans en Grietje en
Roodkapje normaal gesproken niet in één verhaal voorkomen.

leesboek p. 6

De leerlingen van de B- en de C-groep lezen in duo het verhaal, waarbij
de B-groep het basisgedeelte leest (tot aan de witregel) en de C-groep
de hele tekst. De tweetallen hoeven nu niet om de beurt een zin te
lezen, maar delen het verhaal in enkele langere stukken in. Elke leerling
leest bv. vijf regels. Na de eerste beurt wisselen ze de rollen om.

TIP! Geef duo’s van de B- en
de C-groep die snel klaar
zijn een extra opdracht. Zij
lezen de tekst opnieuw, maar
nu met veel aandacht voor
intonatie en stemgebruik.

Neem zelf de A-groep onder je hoede. Lees eerst in koor de basistekst,
en laat ook hen vervolgens in duo hardop lezen. Zij kunnen best zin per
zin lezen. Als er voldoende tijd is, kunnen ze nog van rol wisselen.

TIP! Lees de tekst eerst
helemaal voor.

Controleren en reflecteren
4 Naar het vervolgdeel luisteren
Lees het vervolgdeel voor of laat het voorlezen door een sterke lezer,
zodat ook de A- en de B-lezers de hele tekst te horen krijgen.
5 De inhoud van het verhaal bespreken
Bespreek de inhoud van het verhaal aan de hand van enkele vragen, bv.:
>> Wie zit er in het bos te wachten? (Roodkapje)
>> Wat heeft ze bij zich? (een mand met koek en fruit)
>> Op wie wacht ze? (op de wolf )
>> Wie komen naar haar toe gelopen? (Hans en Grietje)
>> Wat wil Hans doen? (de mand leegeten)
>> Wat doet de wolf? (Hij ligt lui op de bank.)
>> Waarom wil de wolf niet meedoen? (Hij heeft geen zin om zijn buik
weer open te laten snijden.)
>> ...
6 Op het lezen en het coöperatief leren reflecteren
Bespreek:
>> Wat liep goed? Wat kon beter?
>> Hoe plan je het de volgende keer beter te doen?
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TIP! Laat ter afsluiting het
verhaal naspelen.

Thema 1 - les 3

Herhaling
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
herhaling van de leerstof van het eerste leerjaar
1 week - 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kennen de hoorstrategie en schreven al woorden met
gedekte en vrije klinkers. Ze maakten kennis met korte woorden met
een doffe klinker, woorden met ee op het einde en woorden met de
tweeklanken ui, aai, ooi en oei. Die woorden komen nu geïntegreerd
aan bod.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Klankzuivere éénlettergrepige woorden correct schrijven.
>> Woorden met doffe e correct schrijven.
>> Woorden met aai, ooi, oei correct schrijven.

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 1-3
>> bronenblad 1
Diversen
>> schrijflei

Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van
een gemeenschappelijk doel.

Voorbereiding
Overdenk vooraf hoe je het partnerdictee concreet aanpakt. Voor leerlingen is het de eerste keer dat ze zo’n
dictee schrijven. Kopieer kopieerblad 1 eenmaal per twee leerlingen.
Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 2): voor de helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee 2. Heel
zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart. Voorzie enkele exemplaren van kopieerblad 3. Je
hebt ze nodig voor de zwakkere spellers.
Als je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), dan vind je voor lesfase 6 flitskaarten in de
downloadbare bundel in het lerarengedeelte van bingel.be.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Focus op de attitude van hulp vragen en aanbieden. Laat de leerlingen tijdens het coöperatief leren aan elkaar
aangeven wanneer ze hulp nodig hebben, laat hen elkaar helpen en de hulp van de leraar inroepen wanneer
nodig.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Dicteer de woorden. De leerlingen schrijven op hun schrijflei of spellen
mondeling.
>> bal
Gooi de ... naar mij!
>> kip
Er zit een ... op de stok.
>> bus
De ... komt eraan.
>> hok
De hond slaapt in zijn ... .

schrijflei

Projecteer de oplossing en laat de leerlingen hun dictee nakijken.
>> Welk woord kon je makkelijk schrijven?
>> Welk woord was moeilijk?
>> Kon je het tempo volgen?
>> Hoe lukte het om je werk zelf na te kijken?
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de toppuzzel. Laat woorden vormen: onderaan staan
medeklinkers, bovenaan staan klinkers en klinkercombinaties. De
leerlingen kunnen mk-, km- en mkm-woorden vormen. Rubriceer de
gevonden woorden op het bord. Bespreek nadien welke moeilijkheid de
woorden van elke kolom bevatten.
3 Directe instructie
Overloop de strategieën:
>> Woorden met een korte klank? Luister goed. Hoor je een korte klank,
dan schrijf je a, e, i, o of u.
>> Woorden met een lange klank? Luister goed. Hoor je een lange klank,
dan schrijf je aa, ee, oo of uu.
>> Sommige woorden bestaan uit twee klanken. Luister goed, bv.:
aap, fee.
>> Soms hoor je de doffe klinker e, die lijkt wat op een u, maar schrijf je
als een e of ee.
>> Sommige klanken lijken op elkaar. Luister goed. De v en z trillen, f en
s niet. Voel maar aan je keel.
Achteraan schrijf je nooit een z of v! Dat moet je onthouden.
>> Bij eu, ie, ui en oe moet je goed opletten wat je eerst schrijft. Bij eu
schrijf je eerst de e en dan de u.
>> Bij ie schrijf je eerst de i en dan de e.
>> Bij ui schrijf je eerst de u en dan de i. Ui schrijf je zonder j!
>> Bij oe schrijf je eerst de o en dan de e.
>> Hoor je aai, ooi of oei, schrijf dan aai, ooi of oei. Bij aai, ooi, oei schrijf
je eerst aa, oo, oe en dan i. aai, ooi en oei schrijf je zonder j!
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Projecteer de torens van kopieerblad 1 en laat de leerlingen in duo
werken. Ze schrijven om de beurt een woord van het scherm in één van
de vijf torens. Projecteer na enkele minuten de oplossing ter controle.
Laat daarbij de strategieën die hierboven staan modellen.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 maken.
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spellingschrift p. 3

TIP! Laat tijdens het
modellen de term doffe e
gebruiken.

kopieerblad 1

spellingschrift p. 3

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> maken oefening 1 individueel. Als ze klaar zijn bedenken ze zelf een
woord met de spellingmoeilijkheid en een zin waarin dat woord past.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1 onder begeleiding van de leraar.
>> staan even stil bij de moeilijkheden die aan bod kwamen bij het
overlopen van de strategieën.
>> verwoorden wat ze moeilijk vinden. Kijken bij woorden die ze
moeilijk vinden extra goed voor ze het woord afdekken. Verwoorden
dat hardop. Bv. ‘Ik weet dat ik vaak een j schrijf op het einde van de
aai. Ik let er nu goed op dat ik dat niet doe.’
>> lezen de woorden die ze moeilijk vinden eerst, vormen het woord
met de losse letterkaartjes van kopieerblad 3, dekken het gelegde
woord af, schrijven het op en kijken het na.

kopieerblad 3

Verlengde instructie
Overloop telkens deze stappen:
>> Luister goed naar het woord dat ik zeg. Ik zeg het eventueel nog eens
traag hardop.
>> Luister goed naar de klanken die je hoort.
>> Schrijf het woord op.
>> Lees na en controleer of je het woord juist hebt geschreven.

Inoefening (25 minuten)
6 De leerstof herhalen
Flits de woorden om de beurt en vraag om ze op de schrijflei te noteren.
Wijs de leerlingen op hun verantwoordelijkheid. Leer hun zichzelf te
evalueren.
>> Hoeveel woorden had je juist?
>> Welke woorden waren het moeilijkst?
>> Van wie leerde je vandaag iets? Van jezelf? Van je buur? Van de leraar?
7 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2 tot en met 5 in het spellingschrift maken.

schrijflei
bronnenblad 1
TIP! Wie het juist had zet met
de stift een beloningsstip op
zijn hand.

spellingschrift p. 4-5

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zelfstandig.
>> gaan verder met de uitbreidingsoefeningen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de oefeningen zelfstandig.
>> krijgen een partner toegewezen uit de groep instructieonafhankelijke
leerlingen bij wie ze met vragen terecht kunnen.
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Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen in miniklas onder begeleiding.
>> krijgen verlengde instructie.
>> modellen telkens de aanpak en verwoorden wat ze moeilijk vinden
en waar ze zelf op zullen letten als ze het woord opschrijven.

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 6.

kopieerblad 2

Leerling 1
1 Sla niet met de deur.
2 Ik gooi de bal.
3 Hij viel door een luik.
4 Ik geef je mijn koek.
5 De fee zet het vuur af.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

de, deur, een, luik

gooi, geef

Woorden in zin

het, vuur, af

fee

Totaal /10

7

3

TIP! Vestig de aandacht op
de Ik twijfel-kolom. Na het
schrijven van het woord, leest
de leerling het woord na. Bij
twijfel over de schrijfwijze, zet
hij een kruisje.

5 Nee, mijn haar is te kort.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

de, soep, haai, een, kuil,
hij, gaat

Woorden in zin
Totaal /10

TIP! Neem de tijd om
deze nieuwe techniek te
introduceren. Denk aan:
>> bescherm je tekst, zodat je
buur die niet ziet.
>> fluister zodat je de klas
niet stoort.
>> ben je klaar, wacht dan
even.
TIP! De puntenverdeling in
de roosters is facultatief.

Leerling 2
1 Hij lust de soep niet.
2 Daar zwemt een haai.
3 Ik graaf een kuil.
4 Wat gaat hij doen?

Losse woorden

spellingschrift p. 6

Nee, haar, te
7

3

Na het dicteren wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Iedereen
verbetert zijn dictee met gekleurde balpen. Ze bespreken hun fouten
en zoeken de juiste schrijfwijze. Daarbij geven ze elkaar uitleg. Bij
twijfel roepen ze hulp in. Het correcte woord schrijven ze op de twee
correctielijnen.
9 Integratieoefening
Laat oefening 7 maken.
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spellingschrift p. 6

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> maken de oefening zelfstandig.
>> kijken elkaars werk na als ze klaar zijn.
>> houden op basis van de in het schrift genoteerde woorden
zelfstandig een partnerdictee.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben. (compenserende maatregel)
Integratieoefening
>> maken de oefening onder begeleiding.

Na de les
Duid in het portfolio aan of de leerlingen het lesdoel bereikten.
Baseer je op twee zaken:
>> Op de kolom 'Ik twijfel': die geeft aan hoe zeker een leerling zich voelt. Een leerling die aangeeft dat hij
twijfelt, kan gebaat zijn met een verlengde instructie.
>> Op het aantal fouten dat de leerling maakte tegen de spellingmoeilijkheid: een leerling die twee of meer
fouten maakte, kan gebaat zijn met een verlengde instructie.
Zet de resultaten in de zorg- en evaluatiemodule in het lerarengedeelte van bingel.be om in het
differentiatieblok herhaling en oefenkansen op maat te krijgen.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
Volgende week leer je hoe je woorden met twee medeklinkers vooraan schrijft.
>> Wie kent er zo al een woord?
>> Wie weet hoe je zulke woorden moet schrijven? (Hakken, goed luisteren en dan pas schrijven.)
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les 3

Herhaling
eu

n

h

z

Spellingweter 1
Spellingweter 11
Spellingweter 12
Spellingweter 22
Spellingweter 23
1

ie

ui

k

g

d

aa

ee
e

a

u
aai

ooi

oe

i

i

v

r

t
s

t

n

l

f

Woorden die je schrijft zoals je ze hoort
Woorden met ui
Woorden met aai, ooi, oei
Woorden met achteraan s of f
Woorden met ee op het einde van een woord

Laat het woord en de zin
lezen. Laat dan deze strategie
toepassen: kijk goed naar het
woord, dek het af, onthoud het
en schrijf het in de zin.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.
dus

Een kat is

geen mus.

dus

het net

Sam vist met het

net

van zijn oma.

de zee

Kamma zegt: “De

zee

is koude soep.”

de kuil

Graaf jij een

de haai

Pats zei: “Daar zwemt een

het vuur

Zonder

af

Is mijn werk

de deur

Hans maakt een gat in de

een

Hoe heet

tien

Elf is één meer dan

de vis

Kan een

de soep

Kook jij soms

voor de juf?

kuil

.”

haai

geen rook.

vuur

?

af

.

deur

gat in de muur? Raam!

een

.

tien

praten?

vis
soep

?

Thema 1 - les 3
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3

2

Schenk aandacht aan de
zevenmijlslaarzen, laarzen
waar je in één stap een afstand
van zeven mijl mee kan
overbruggen. Leg de link met
het thema ‘Er was eens ...’

Sorteer de woorden. Kies uit:
de – maai – zee – deur – luik – net – toe – oei – vuur – boos – af
er – map – vis – vaas – boer

vier
letters

drie
letters

twee
letters

maai

zee

deur

net

luik

toe
de

vaas

vis

boer

Schrijf de woorden in de juiste spiegel.

zee

een

pen

Nee, ze is weg!

de

mep
bel

Nee, ze is weg!

een
zee
mee
fee

4

boos

map

er

3

vuur

oei

af

de
het
er

het

pet

mee

er

Nee, ze is weg!

fee

Leg de link met het thema
‘Er was eens ...’ Beschrijf de
spiegels als spiegels van de
boze stiefmoeder uit het
sprookje van Sneeuwwitje.
Wijs erop dat je de letters e en
ee in de zin ‘Nee, ze is weg!’ op
drie manieren uitspreekt.

pen
mep
bel
pet

Thema 1 - les 3
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4

Vul aan. Kies uit:
saai – ooit – gooi – haai
pet – fee – een – zee – mee – me – mep – gaat
1 Wil je dat ik die bal
2 Ik zag
3 Dat vind ik

saai

4

Gaat

de

mee

naar

6 Ik geef een

5

een

ooit

5 Hij vertelt

?

gooi

.

haai

.
fee

mooi verhaal.

een

me
mep

?

zee

op de

pet

.

a Kijk naar de grote woorden. Kleur:
een woord met eu.

een woord met ui.

een woord met oe.

een woord met ie.

Grietje zit in de tuin. Een mier loopt over het laken.

Boem! Grietje gilt en valt op haar neus.
Wat doe jij nu? vraagt Hans.
Heb je jeuk aan jouw voet? Of kriebelt jouw hand of duim?

Oef! Het dier is naar huis.
b Schrijf de woorden.

eu

oe

ui

ie

neus

boem

tuin

mier

jeuk

doe

duim

dier

voet

huis

oef

Thema 1 - les 3
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5

6

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4

Organiseer een partnerdictee.
Laat de leerlingen het dictee
van de partner nakijken. Bij
fouten helpen ze elkaar of
roepen ze hulp in.

5
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

7

Bedenk woorden. Maak een zin met één woord.

oei
bv. oei

aai
bv. haai

6

eu

ooi

deur

mooi

ie

ui

hier

huis

Verbeter deze oefening door
twee duo's samen te zetten.
Laat ze elkaars werk nakijken.

Thema 1 - les 3
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bal

je

ooi/aai/oei

zee

kaal






































































bal

je

ooi/aai/oei

zee

kaal
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Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

Sla niet met de deur.
Ik gooi de bal.
Hij viel door een luik.
Ik geef je mijn koek.

5 De fee zet het vuur af.

Leerling 1
Sla niet met de deur.
Ik gooi de bal.
Hij viel door een luik.
Ik geef je mijn koek.

5 De fee zet het vuur af.

Leerling 1
Sla niet met de deur.
Ik gooi de bal.
Hij viel door een luik.
Ik geef je mijn koek.

5 De fee zet het vuur af.

Leerling 1
Sla niet met de deur.
Ik gooi de bal.
Hij viel door een luik.
Ik geef je mijn koek.

5 De fee zet het vuur af.

Leerling 1

zinnen

Hij lust de soep niet.
Daar zwemt een haai.
Ik graaf een kuil.
Wat gaat hij doen?

5 Nee, mijn haar is te kort.

1
2
woorden
3
4
zinnen

Hij lust de soep niet.
Daar zwemt een haai.
Ik graaf een kuil.
Wat gaat hij doen?

5 Nee, mijn haar is te kort.

1
2
woorden
3
4
zinnen

Hij lust de soep niet.
Daar zwemt een haai.
Ik graaf een kuil.
Wat gaat hij doen?

5 Nee, mijn haar is te kort.

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

1
2
woorden
3
4

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

5 Nee, mijn haar is te kort.

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

zinnen

Hij lust de soep niet.
Daar zwemt een haai.
Ik graaf een kuil.
Wat gaat hij doen?

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

1
2
woorden
3
4

Sla niet met de deur.
Ik gooi de bal.
Hij viel door een luik.
Ik geef je mijn koek.

5 De fee zet het vuur af.

1
2
woorden
3
4
zinnen

Hij lust de soep niet.
Daar zwemt een haai.
Ik graaf een kuil.
Wat gaat hij doen?

5 Nee, mijn haar is te kort.
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

eu

ui

ei

ij

oe

ie

au

ou

ch

sch

aai

ooi

oei

aa

ee

oo

uu

ng

nk
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Thema 1 - les 4

Er was eens ... een eerste schooldag
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, luisteren, schrijven, taalspel: drama
begrijpend lezen van een fictietekst: verhaallijn, hoofdpersoon, persoonlijke gevoelens
weergeven
75 minuten

Samenhang

Materialen

Via de ontdekplaat maakten de leerlingen kennis met enkele
sprookjesfiguren. In deze les beginnen de kleine boze wolf, het
stoute heksje, het zevende geitje, de kikkerprins en de kleine
dappere ridder – net als de leerlingen – vol verwachtingen en
dromen aan het nieuwe schooljaar.
We lezen het verhaal van prinses Kaatje die graag naar school wil,
maar niet mag van haar vader.
De leerlingen beantwoorden vragen over de tekst en gaan aan
de slag met een aantal instructies en regels. In les 5 stellen ze zelf
klasregels op.

Digitaal
>> bordboek
>> cd

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Op basis van op de leeftijd afgestemde teksten: essentie
van een verhaal begrijpen, verhaallijn, bedoeling, plan en
handelingen van de hoofdpersoon weergeven, persoonlijke
gevoelens en meningen weergeven.

Folio
>> taalschrift p. 4-8
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenbladen 1-6
Diversen
>> boek Prinses Kaatje, Bart
Demyttenaere (Talentbib
2)
>> facultatief: doek of
poppenkast

Andere doelen
Op basis van op de leeftijd afgestemde gesproken verhalen:
essentie van de tekst begrijpen, verhaallijn, bedoeling en
plan en handelingen van de hoofdpersoon weergeven,
persoonlijke gevoelens en meningen weergeven.
>> Spontaan iets vertellen over zichzelf en de eigen
leefwereld, interesses en intenties.
>> Ervaringen, gevoelens, ideeën en fantasieën kunnen uiten
in spel.
Een voorgelezen verhaal aan de hand van visueel materiaal
reconstrueren.
Strategie
Volgende leesstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar:
>> Tijdens het lezen: zich vragen stellen over de tekst (wie-,
wat- en waarom-vragen); en woordbetekenisstrategieën
inzetten, in functie van het begrijpen van woorden,
zinnen, taalgebruik ...
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Zich inleven in de ander, in andere standpunten en situaties zonder
de eigen identiteit te verliezen.
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Voorbereiding
Beluister het luisterfragment vooraf.
Lamineer de A4-prenten (bronnenbladen 1-6) van de sprookjesfiguren. Je kunt ze nog het hele thema (en de
volgende jaren) gebruiken.
Kopieer kopieerblad 1: één strookje per leerling.
Kopieer kopieerblad 2 op stevig papier: voorzie voor de helft van de klas het vingerpopje van prinses Kaatje en
voor de andere helft dat van baas Baard.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> dapper
>> gemeen
>> eenzaam

School- en instructietaal
>> verwachten
>> de partner

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> tweegesprek
>> denken – delen – doen

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen lossen een aantal vragen met een duopartner op. Die vragen peilen naar een persoonlijke
mening, ervaring of emotie. De leerlingen bespreken die met elkaar, luisteren naar elkaar en leven zich in
elkaars situatie in. Ze noteren in hun schrift wel hun eigen mening.

Brug naar andere leergebieden
In deze les komen twee vingerpopjes aan bod. De leerlingen kunnen die (eventueel vooraf ) in een les
muzische vorming maken.
De leerlingen kunnen het gelezen fragment, een ander fragment of een eigen creatie inoefenen als
poppenspel en aan hun klasgenoten tonen.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Interview met de kleine sprookjesfiguren beluisteren
Geef een luisteropdracht en beluister het verhaal.
In het stukje dat jullie nu horen, ontdek je heel wat sprookjesfiguren.
Probeer er zo veel mogelijk te onthouden.
Bespreek het fragment aan de hand van deze vragen:
>> Waar gebeurde het? (aan de schoolpoort van de Er was eens-school)
>> Wat voor school is dat? (een school voor sprookjesfiguren)

34
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>> Welke sprookjesfiguren herkende je? (het zevende geitje, een ridder,
de kleine boze wolf, de gemene heks, de kikkerprins, prinses Kaatje,
koning Baard, eventueel Roodkapje)
>> In welke sprookjes komen die figuren voor?
>> Lijkt het verhaal een beetje op jullie eerste schooldag? Wat is er hetzelfde?
Wat is er anders?
2 Kennismaken met de themafiguren
Coöperatief leren: tweegesprek
Verdeel de klas in duo’s. De leerlingen maken oefening 1 en 2 met een
partner.
Verbeter de oefeningen klassikaal. Gebruik bij de bespreking de grote
afbeeldingen van de sprookjesfiguren.
Laat enkele leerlingen een stukje met passend stemmetje voorlezen
zoals ze hebben geoefend in oefening 2.
3 De eigen verwachtingen voor het nieuwe schooljaar bespreken
Coöperatief leren: tweegesprek
Bespreek:
>> Wat verwacht je eigenlijk van dit schooljaar?
>> Wat wil je leren, doen of ontdekken?
>> Waar ben je een beetje bang voor?

taalschrift p. 4-5
kopieerblad 1
bronnenbladen 1-6
TIP! Toon de sprookjesfiguren
niet eerder, want de namen
staan bij de prent vermeld.

De leerlingen maken samen met hun duopartner oefening 3. Ze lezen
en bespreken alle mogelijke antwoorden, maar ze duiden wel hun eigen
keuze aan.

taalschrift p. 6

4 Het verhaal van prinses Kaatje bekijken
Toon het boek van prinses Kaatje.
Waarover verwacht jij dat dit boek zal gaan?
Laat enkele leerlingen reageren.
Geef deze extra informatie over het verhaal:
Prinses Kaatje woont met haar vader in een groot kasteel. De mensen van
het land noemen haar vader baas Baard. De prinses mag hem gewoon
papa noemen. De vrouw van baas Baard is al lang dood. Kaatje heeft haar
moeder nooit gekend.

boek Prinses Kaatje, Bart
Demyttenaere (Talentbib 2)

5 Kennismaken met de auteur
Via de ontdekplaat maakten de leerlingen al kennis met Bart
Demyttenaere. Lees samen het vriendenboekje van de auteur. Gebruik
het om nieuwsgierig te maken naar het verhaal.

Je vindt het vriendenboekje
in de ontdekplaat op
bingel.be.
TIP! Laat in de klasbib zoeken
naar boeken van de auteur.

6 Op het lesdoel focussen
Je leest dadelijk met een partner hoe het verdergaat met prinses Kaatje en
baas Baard. Je ontdekt ook hoe ze zich daarbij voelt.
Op het einde van de les kun je het verhaal van prinses Kaatje in je eigen
woorden vertellen.
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Hoofddoel uitvoeren en verwerken
7 Fragment lezen en bespreken
Lees de tekst ‘Er was eens ... Prinses Kaatje’ een eerste keer voor of lees
hem samen met de leerlingen hardop.
>> Wat vond je van dit verhaal?
>> Wil je het graag verder lezen? Waarom (niet)?
8 Oefeningen bij de tekst oplossen
Coöperatief leren: denken – delen – doen
Maak oefeningen 4a en 4b klassikaal.
Model hoe de leerlingen te werk moeten gaan.
Toon waar de antwoorden in de tekst staan.
De leerlingen werken verder met hun duopartner en maken
oefeningen 4c tot en met f.
9 Oefeningen 4c, 4d, 4e tussentijds bespreken
Houd een klassikale bespreking wanneer alle duo’s oefening 4e hebben
gemaakt.
Laat de antwoorden op oefeningen 4c, 4d en 4e voorlezen.
Geef de leerlingen nog wat extra tijd om alles af te werken. Snelle
leerlingen beginnen met hun partner aan oefening 5.
10 Een poppenspel bij oefening 6 spelen
In oefening 5 bespreken de duo’s eerst wie welke rol op zich gaat
nemen, Kaatje of baas Baard.
Ze kleuren en maken het vingerpopje volgens het stappenplan.
Daarna dramatiseren ze het gelezen fragment. Benadruk dat ze dat in
eigen woorden mogen doen.
Geef aan dat baas Baard als een koning moet klinken en prinses Kaatje
als een guitig prinsesje.
Geef aan hoelang de leerlingen aan deze oefening kunnen werken.
Zet na het inoefenen twee duo’s samen en laat ze hun poppenspel voor
elkaar opvoeren

taalschrift p. 6

taalschrift p. 6-7
TIP! Wijs de leerlingen op de
iconen tempodifferentiatie
en niveaudifferentiatie.
Niet alle duo’s moeten alle
oefeningen maken.
taalschrift p. 7

taalschrift p. 8
kopieerblad 2
TIP! Zet een poppenkast
klaar of een tafel met een
doek erover zodat de duo’s
die dat willen, hun verhaal
voor de rest van de klas
kunnen spelen.

Controleren en reflecteren
11 Het lesdoel controleren
Laat enkele leerlingen het verhaal van prinses Kaatje in eigen woorden
vertellen.
Laat hun de vingerpopjes van Kaatje en Baard gebruiken. Ze vertellen
het verhaal vanuit de ik-persoon met aangepaste stemmen.
12 Het zelfevaluatiekader invullen
Overloop elk doel met de leerlingen. Maak duidelijk dat ze zichzelf eerlijk
moeten beoordelen, niet hun partner.
Bij elk doel kleuren ze het passende aantal sterren of smileys.
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taalschrift p. 8

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1 tot en met 6.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken met een instructiegevoelige partner zelfstandig verder aan
oefening 4a tot en met e na het oplossen van oefening 3.
>> kunnen oefening 4f maken.
>> spelen samen het fragment met de vingerpopjes bij oefening 5.
>> overlopen de vragen vooraf met de leraar.

TIP! Lees de tekst zelf
expressief voor bij moeilijke
lezers. Een correct verklankte
tekst is beter te begrijpen.

Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> luisteren aandachtig naar de expressief voorgelezen tekst.
>> lossen oefening 1 tot en met 4e onder begeleiding op.
>> spelen samen het fragment met de vingerpopjes bij oefening 5.

Na de les
Vul het portfolio in bij elke leerling. Baseer je daarvoor op de observaties tijdens de les, de zelfevaluatie van de
leerling en op de antwoorden van de leerling op de vragen in het taalschrift. Met behulp van Bingel Raket kun
je het digitale portfolio automatisch laten invullen op basis van de zelfevaluatie van de leerlingen.

L2 - Thema 1 - les 4 - lesgang
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les 4

Er was eens ... een eerste schooldag
Ik kan vertellen wat er in het verhaal gebeurt.
Ik kan vertellen hoe het personage uit het verhaal zich voelt.

1

Je ziet de leerlingen van de ‘Er was eens-school’. Wat zegt elke leerling?
a Lees de tekstjes.
b Zet het nummer bij de juiste leerling.
c De namen ontbreken. Knip ze uit. Kleef ze bij de juiste leerling.
1

4

38

Ik verstop me graag. Ik kan dat heel goed.
Dat moet of de wolf eet me op.
Zoek me maar!

2

Ik leer rijden op een groot paard.
Ik krijg een zwaard.
Roep mij als je in nood bent.
Ik ben dapper. Ik red je!

3

Kom hier, dan geef ik je een zoen!
Ik moet leren zoenen, want ik zoek een prinses.
Ik word een prins als een prinses mij kust.

4

Ik wil graag naar school.
Ik heb een juf op het kasteel. Ik leer best veel.
Ik ben eenzaam. Ik wil vrienden om mee te
spelen.

5

Ik verkleed me graag.
Soms ben ik een oma, dan ben ik een geit.
Ik ben er heel goed in.
Waarom ik dat doe? Ik fop je en ik eet je op.

6

Ik ben gemeen.
Ik doe peper op je taart. Ik stop mieren in je bed.
Dit jaar leer ik toveren.
Pas maar op! Ik vlieg snel op mijn bezem.

Thema 1 - les 4
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W

dapper
zonder angst, met veel durf
eenzaam
alleen
gemeen
met opzet iets zeggen of doen wat
een ander boos of droevig maakt

De leerlingen lezen de teksten
van oefening 1 expressief
voor. Verdeel de teksten onder
de duo’s en moedig hen aan
om grappige stemmetjes te
gebruiken.

g

Salima

Ik ben

6

veel durf

4

Ik ben

Prinses Kaatje

Ik ben

Prins Kikker
1

3

gen of doen wat
droevig maakt
Ik ben

Benjamin

Ik ben

Roel

2

5

Ik ben

2

Lees de teksten van oefening 1 hardop.
Verander je stem. Oefen met je partner.

Norsi

W

de partner
iemand met wie je samenwerkt
Thema 1 - les 4
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3

Wat verwacht jij van dit schooljaar?
Kleur wat jij graag doet.
voor elkaar zorgen
koken

uitstap

computer

toneel

4

Ik verwacht
dat het gaat
regenen.

lezen
vrienden

hoofdletters

verwachten
denken dat iets zal gebeuren

plezier

knutselen
tafels

W

nieuwe dingen
rekenen

zingen

sporten

Lees de tekst. Los de vragen op.
Er was eens ... prinses Kaatje

5

10

Baas Baard maakte zich veel zorgen.
Te veel zorgen over zijn dochter Kaatje.
Kaatje mocht niet veel.
Ze moest witte kleren dragen.
Ze mocht zich nooit vuil maken.
Daarom mocht ze nooit in het park spelen.
Meestal moest ze stil zijn.
Boeken lezen mocht Kaatje wel.
En dat deed ze ook graag.
Kaatje had geen broer of zus.
En geen ander kind om mee te spelen.
Kaatje wilde graag naar school.
Ze mocht niet van baas Baard.
Daarom liep ze weg.

25

De les was heel leuk.
De meester vertelde een verhaal.
Een verhaal over een prinses die nooit naar school mocht.
Dan mocht ze een prent kleuren.
Met echte stiften.

De kok maakt eten.

En een soldaat waakt over haar.
Op een dag loopt Kaatje weg.

Ze wil naar school. Een echte school.
Ze wil spelen en zich eens lekker vuil maken.

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

40

Oelewapper
van de week
Prinses Kaatje
Karla Stoefs | Mark Borgions
Bart Demyttenaere | Marieke van Ditshuizen

Meer lezen?
Prinses Kaatje, Bart Demyttenaere en
Marieke Van Ditshuizen, Talentbib 2

Loopt dat wel goed af?

Th 1_Oelewapper van de week_COVER.indd Alle pagina's

6

Prinses Kaatje | Bart Demyttenaere

Prinses Kaatje heeft alles wat ze wil.
Ze woont in een kasteel.

Elke dag komt een juf bij haar op bezoek.

Oelewapper van de week | Karla Stoefs

20

Plots klonk het geluid van een bel.
Prinses Kaatje ging netjes in de rij staan.
– “Ben jij nieuw hier?” vroeg een lieve man.
– “Ik ben Kaatje”, zei de prinses.
– “Ik ben meester Gijs”, zei hij.
“De meester van klas twee.”

15
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Het is niet de bedoeling
dat de leerlingen hetzelfde
aanduiden als hun duopartner,
wel dat ze erover spreken.

De leerlingen moeten meer
dan één antwoord aanduiden.

a Wie is baas Baard? Kruis alles wat juist is aan.
gebeuren

rwacht
et gaat
enen.

De vader van prinses Kaatje
De koning
De meester van de school
X De baas van het kasteel
X
X

b Kleur in de tekst:
wat prinses Kaatje moet doen.
wat prinses Kaatje niet mag doen.
c Waarom speelt Kaatje niet met haar zus?
Haar zus is niet leuk.
Haar zus woont ver.
X Kaatje heeft geen zus.
d Waarom zijn er zoveel regels voor Kaatje?
Kaatje is stout, dus baas Baard moet streng zijn.
Baas Baard vindt Kaatje niet leuk.
X Baas Baard wil heel goed voor haar zorgen.
e Kaatje loopt weg. Waar gaat ze naartoe?
X

Oma
School
Een feest

W

aanvullen
er nog iets extra bij schrijven

f Vul aan.
Kaatje praat met een lieve man. Zijn naam is
Iedereen gaat in de rij staan omdat
Kaatje mag op school een

meester Gijs
de bel gaat
prent kleuren

.
.
.

ere en
bib 2
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5

Speel het verhaal ‘Er was eens ... prinses Kaatje’ na. Gebruik de vingerpopjes.
STAP 1: Neem de popjes van Kaatje en baas Baard.
STAP 2: Spreek af met je buur.
– Wie is Kaatje?
– Wie is baas Baard?
STAP 3: Maak je popje.
– Kleur het in.
– Knip het uit.
– Neem een stukje plakband.
– Kleef dat op de juiste plek.
STAP 4: Speel nu het verhaal na in je eigen woorden.

6

Welke regels heb jij thuis?
Wat moet jij thuis? Wat mag je niet van mama of papa?
Vertel het aan je buur.

7

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon in mijn eigen woorden vertellen waar een verhaal over ging.
Ik kon vertellen hoe prinses Kaatje zich voelde tijdens haar avontuur.
Ik kon vertellen wat ik zelf verwacht van het nieuwe schooljaar.
Ik kon samenwerken om de vragen op te lossen.

8

42
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De leerlingen gebruiken
de vingerpopjes van het
kopieerblad. Ze kleuren en
maken ze en spelen dan met
hun partner de leestekst na
met behulp van de popjes.
De leerlingen geven hier aan
welke regels en afspraken er
bij hen thuis gelden. Besteed
tijd aan het bespreken
daarvan.
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46
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Roel

Norsi

Prins Kikker Prinses Kaatje
Roel

Norsi

Prins Kikker Prinses Kaatje
Roel

Norsi

Prins Kikker Prinses Kaatje
Roel

Norsi

Prins Kikker Prinses Kaatje
Roel

Norsi

Prins Kikker Prinses Kaatje
Roel

Norsi

Prins Kikker Prinses Kaatje

Benjamin
Salima
Benjamin
Salima
Benjamin
Salima
Benjamin
Salima
Benjamin
Salima
Benjamin
Salima

L2 - Thema 1 - les 4 - kopieerblad 1
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Thema 1 - les 5

Er waren eens ...
tips voor een fijn schooljaar
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, spreken, luisteren
klasafspraken schrijven
50 minuten

Samenhang

Materialen

Via de ontdekplaat en in les 4 maakten de leerlingen kennis met
prinses Kaatje en haar sprookjesvrienden. Ze lazen een fictietekst
waaruit bleek dat de prinses zich aan heel wat regels moet
houden. Bij een nieuw schooljaar horen regels en afspraken. De
leerlingen stellen die zelf op aan de hand van cartoons waarin de
sprookjesfiguren een centrale rol spelen.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 9-12
>> kopieerblad 1
Diversen
>> facultatief: stempelkussen

Hoofddoel van de les
Voor hen bestemde instructies overschrijven: zelf eenvoudige
instructies schrijven voor klasgenoten met betrekking tot het
klasgebeuren.
Andere doelen
>> Met eigen woorden eenvoudige instructies geven.
>> Tijdens het spreken hun gedachten over de inhoud van de
spreektaak verzamelen.
Zich voldoende kritisch en weerbaar opstellen bij het
luisteren en spreken.
Strategie
Volgende schrijfstrategieën hanteren onder aansturing van
de leraar:
>> Voor het schrijven: het schrijfdoel bepalen,
het publiek bepalen.
>> Tijdens het schrijven: hun gedachten onder woorden
brengen in de vorm van zinnen.
>> Na het schrijven: in interactie met anderen reflecteren op
het schrijfproduct.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Begrijpen dat samenleven afspraken, regels en omgangsvormen
nodig heeft en die nakomen. Actief met anderen tot afspraken
komen.

L2 - Thema 1 - les 5 - lesgang
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Voorbereiding
Kopieer kopieerblad 1 één of meerdere malen op A3-formaat om de klasafspraken op te noteren.
Verdeel de klas in heterogene groepen.

Woordenschat
School- en instructietaal
>> de afspraak

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> genummerde hoofden
>> denken – delen – doen

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen ervaren dat afspraken de klassfeer bevorderen. In de cartoons ontdekken ze een aantal
vervelende situaties die met een eenvoudige afspraak vermeden kunnen worden. De leerlingen bedenken
dergelijke afspraken voor de eigen klassituatie.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 De noodzaak van regels en afspraken ontdekken
Vertel dat de leerlingen een minuut mogen doen waar ze zin in hebben.
Als er voldoende rumoer in de klas is, geef je stil en onopvallend een
opdracht, bv. Neem je taalschrift.
Dan maak je het weer stil.
Prijs de enkelingen die goed hebben geluisterd.
Gebruik de verontwaardiging van de andere leerlingen om te komen
tot: ‘Goede afspraken zijn nodig in een klas.’
>> Waarom zijn er afspraken nodig?
>> Wat is een afspraak eigenlijk?
2 Voorbeelden van afspraken bespreken
Coöperatief leren: genummerde hoofden
Maak groepen van vier en laat elke leerling een rood en een groen
kleurpotlood nemen. Geef de groepsleden een nummer van 1 tot en
met 4.
Elke leerling noemt een regel of afspraak die thuis, bij de
jeugdbeweging of in de sportclub geldt.
De groepsleden leggen hun groene potlood neer als ze het een goede
afspraak vinden. Ze leggen het rode potlood neer als ze de afspraak te
streng of niet nodig vinden.
De leerlingen verantwoorden hun keuze.
Bespreek klassikaal. Laat de nummers 3 uit elk groepje een voorbeeld
geven van een goede regel of afspraak.
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De nummers 4 geven een voorbeeld van een te strenge of onnodige
regel of afspraak.
Ze verwoorden daarbij kort de mening van de groep.
Hoe weet je welke regels en afspraken er ergens zijn? (iemand vertelt ze,
vaak staan ze op een bord of een blad met tekst of met een pictogram)
3 Het stripverhaal van prinses Kaatje lezen en bespreken
Prinses Kaatje ging voor het eerst naar school. Op haar nieuwe school zijn
een heleboel regels en afspraken die ze niet kent. Ze kreeg er huiswerk over. Ze
moet de afspraken opschrijven. Laten we eens kijken wat zij ervan maakt.
Bespreek het stripverhaal bij oefening 1.
Laat verwoorden wat ze zien en kom samen tot een kort verhaaltje.
4 Het lesdoel verwoorden
Net als Kaatje schrijven wij de regels en afspraken voor onze klas op.
Tijdens de les bedenk jij een goede klasafspraak en schrijf je die juist en
verzorgd op.
Laat het lesdoel voorlezen.

taalschrift p. 9

taalschrift p. 9

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
5 Aan de hand van een cartoon een klasregel bedenken
Bekijk in het taalschrift bij oefening 2 de cartoon.
Bespreek aan de hand van de onderstaande vragen.
Model zo het opstellen van een klasafspraak.
>> Wat zie je op de prent? (Niemand zit netjes op zijn stoel.)
>> Wat loopt er mis? (Er luistert niemand, er vallen dingen, je kunt zo niet
mooi schrijven ...)
>> Hoe komt dat? (Als je wiebelt, maak je storende geluiden, om mooi te
schrijven moet je rechtop zitten ...)
>> Kun je een afspraak verzinnen waardoor het probleem wordt opgelost?
Komt tot een korte, maar goed geformuleerde afspraak. Maak een zin
van minstens vier woorden. Noteer die zin.
Kijk de afspraak met de leerlingen na aan de hand van het controlekader.
Laat de klasafspraak overschrijven onder de prent bij oefening 3.
6 Aan de hand van een cartoon zelf klasregels schrijven
Coöperatief leren: denken – delen – doen
De leerlingen maken oefening 3 met een duopartner.
Laat elk duo met een andere prent starten. Zo komen alle afspraken aan
bod.
De leerlingen bekijken de prent en verwoorden wat er misloopt.
Vervolgens formuleren ze een afspraak die het probleem kan oplossen.
Ze noteren de afspraak en controleren hun werk met het controlekader.
Wie klaar is, werkt aan een volgende klasregel naar keuze.

taalschrift p. 10
TIP! Stuur de antwoorden
in de richting van de
klasafspraak die je zelf graag
verwoord ziet.

schrijfstrategie 3: Ik schrijf.
schrijfstrategie 4: Ik lees
mijn werk na.

taalschrift p. 10-11

schrijfstrategie 3: Ik schrijf.
schrijfstrategie 4: Ik lees
mijn werk na.
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Controleren en reflecteren
7 De klasafspraken voorlezen en verzamelen
Overloop oefening 3 prent per prent. Laat enkele duo’s de afspraak die
ze noteerden voorlezen.
Kom tot één uniforme en goed passende klasafspraak.
Noteer die afspraak bij de ‘officiële klasafspraken’. Controleer met het
kader.
De leerlingen schrijven alle gemaakte afspraken van het bord over bij
oefening 4.
8 De klasafspraken ondertekenen
Lees de gemaakte afspraken voor en schrijf ze op het kopieerblad.
Laat de afspraken ondertekenen of er met stempelinkt een vingerafdruk
onder zetten.
Benadruk dat iedereen nu alle afspraken kent en moet naleven: ze zijn
opgeschreven en ondertekend.
9 Het zelfevaluatiekader invullen
Hoe lukte het opschrijven van de klasafspraken?
Laat een leerling het eerste doel voorlezen.
De leerlingen kleuren het passende aantal sterren.
Kon je goed samenwerken met je partner? Wat ging goed? Wat ging nog niet
zo goed?
De leerlingen kleuren het passende aantal smileys.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> werken in heterogene groepen.
>> kiezen een volgende prent als ze klaar zijn.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken samen met instructieonafhankelijke of instructiegevoelige
leerlingen.
>> kunnen de regel bij oefening 3 mondeling verwoorden en moeten
die niet noteren. Hun partner noteert de regel wel.
>> schrijven de klasafspraken bij oefening 4 over van het bord.
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taalschrift p. 11

schrijfstrategie 3: Ik schrijf.

kopieerblad 1 op A3-formaat
stempelkussen

taalschrift p. 12

les 5

Er waren eens ...
tips voor een fijn schooljaar
Ik kan een goede klasafspraak bedenken en die verzorgd opschrijven.

1

Kaatje heeft huiswerk. Lees de strip.
1

2

3

4

5

6

Laat het verhaal vertellen aan
de hand van de prenten.

Thema 1 - les 5
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2

Kaatje kan niet opletten in de klas! Zie jij hoe dat komt? Volg het stappenplan.
STAP 1: Bekijk de prent. Wat is het probleem? Vertel
wat je ziet.

Je kunt zelf komen tot de
afspraak die goed bij je klas
past.

STAP 2: Los het probleem op. Schrijf een goede
klasafspraak. Maak een zin met drie woorden
of meer.
STAP 3: Kijk de klasafspraak na. Gebruik het kader.
W

de afspraak
regel, iets wat je elkaar belooft

Klasafspraak 1: Je zit netjes aan
je bank.

De eerste klasafspraak:

Ik kijk na!
Ik schreef:
een afspraak voor onze klas,
een zin met drie woorden of meer.

3

Kijk naar de prenten.
Bedenk samen goede klasafspraken.
De tweede klasafspraak:

Ik kijk na!
Ik schreef:
een afspraak voor onze klas,
een zin met drie woorden of meer.

10
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Klasafspraak 2: Je steekt je
vinger op, je laat iedereen
uitspreken, je luistert naar
elkaar.

ertel

De derde klasafspraak:

Juf, zij
steekt
voor!

oorden

Ik kijk na!

er.

Ik schreef:
een afspraak voor onze klas,
een zin met drie woorden of meer.

e elkaar belooft

Klasafspraak 3: Je komt rustig
binnen, je staat flink in de rij,
je stapt netjes achter elkaar, je
steekt niemand voor.

Niet door elkaar
vliegen! Doe rustig

De vierde klasafspraak:

Klasafspraak 4: Je eet niet in
de klas, je eet alleen op de
speelplaats, je houdt de klas
netjes.

Ik kijk na!
Ik schreef:
een afspraak voor onze klas,
een zin met drie woorden of meer.
De vijfde klasafspraak:

Klasafspraak 5: Je komt op tijd
naar school, je komt niet te
laat op school, je zit op tijd in
de les.

Ik kijk na!
Ik schreef:
een afspraak voor onze klas,
een zin met drie woorden of meer.
De zesde klasafspraak:

Klasafspraak 6: Je mag niet
vechten, je zorgt goed voor
elkaar, je bent lief voor elkaar.

Ik kijk na!
Ik schreef:
een afspraak voor onze klas,
een zin met drie woorden of meer.

Thema 1 - les 5
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4

Schrijf de klasafspraken nog eens op. Zo onthoud je ze zeker.

Bv. Je zit netjes aan je bank.

Bv. Je steekt je vinger op.

Bv. Je komt rustig binnen.

Bv. Je eet na de les.

Bv. Je komt op tijd naar school.

Bv. Je helpt elkaar.

5

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon klasafspraken maken en net opschrijven.
Ik werkte goed samen met mijn partner.

12
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Onze klasafspraken
1



2



3



4



5



6
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Thema 1 - les 6

Ali en Tak
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
een boekfragment op eigen leesniveau lezen
25 minuten

Samenhang

Materialen

Er is voor elke groep (A, B of C) een verhaalfragment op eigen
leesniveau. De fragmenten komen uit hetzelfde boek: Ali en Tak van
Bart Demyttenaere.
>> Deel 1 (begin van het boek) – A-lezers – niveau einde eerste
leerjaar
>> Deel 2 – B-lezers – niveau midden tweede leerjaar
>> Deel 3 – C-lezers – niveau einde tweede leerjaar
Het boek is beschikbaar op basisniveau in de Talentbib, en op de
drie leesniveaus op bingel.be.

Folio
>> leesboek p. 7-9
>> boek Ali en Tak, Bart
Demyttenaere (Talentbib 2)

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Een realistisch zelfbeeld opbouwen. Positief omgaan met eigen
mogelijkheden en beperkingen.

Voorbereiding
Maak op basis van de resultaten van de eerste les van deze week opnieuw de indeling in A-, B- en C-lezers.

Woordenschat
Tekstwoorden
A-tekst
>> sluipen

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> duolezen
>> koorlezen

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Geef de groep moeilijke lezers veel bevestiging bij het lezen. Geef positieve opmerkingen over hun
vooruitgang, hun werkhouding enz.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verdeel de klas volgens leesniveau in drie groepen. Laat het leesboek op
p. 7 nemen.
Verduidelijk het lesdoel: Je leest een verhaal. Na het lezen vertel je het
verhaal met je eigen woorden aan de anderen. Het is belangrijk dat je de tekst
aandachtig leest, zodat je goed begrijpt wat er gebeurt en waarom het gebeurt.

leesboek p. 7-9

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het boek lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (A/B/C)
Verduidelijk eerst de werkwijze voor de B- en de C-groep:
Lees eerst je teksten in stilte.
>> De B-groep leest deel 1 en 2. Ben je snel klaar, dan mag je ook deel 3 lezen.
>> De C-groep leest deel 1, 2 en 3.
Nadat je de teksten in stilte gelezen hebt, doe je aan ‘duolezen’. Je leest dan
met een partner je tekst expressief voor.
De A-groep leest onder jouw begeleiding. Lees eerst het verhaal hardop
voor. Vervolgens doe je aan ‘koorlezen’: je leest het verhaal hardop
samen met de leerlingen. Tot slot mogen ook de A-lezers duolezen.

TIP! Voorzie een opdracht
voor heel snelle lezers, bv.
vijf vragen over het verhaal
bedenken, er een stripverhaal
bij schetsen, oefenen op het
expressief lezen ...
TIP! Laat enkele A-lezers in het
kort vertellen waarover het
verhaal gaat om na te gaan of
ze de tekst begrepen hebben.
Ze vullen elkaar daarbij aan.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces reflecteren
Reflecteer op de verschillende delen van het verhaal:
>> Wat vond je van het verhaal?
>> Wat vond je leuk en minder leuk?
>> Wat sprak je aan in het verhaal? Wie sprak je aan?
>> Hoe zou het verhaal verder gaan?
Evalueer ook het leesproces:
>> Wat ging goed? Wat verliep moeilijk?
>> Hoe verliep het duolezen? Hoe verliep het expressief lezen?
>> Waarop moet je nog oefenen?
4 Nieuwsgierig worden naar het vervolg
Promoot het boek uit de Talentbib. Vertel dat het papieren boek in de
klasbib staat, maar dat ze het ook digitaal kunnen lezen en beluisteren
via bingel.be.

boek Ali en Tak, Bart
Demyttenaere (Talentbib 2)

Laat enkele lezers vertellen wat ze gelezen hebben.
Laat hen ook hun verwachtingen uiten:
>> Wie heeft er een huisdier?
>> Hoe zou jij je voelen als je huisdier weg moest?
>> Welk geniaal idee bedenkt Poes?
>> Hoe zou het verhaal verder gaan?
Maak hen zo nieuwsgierig naar het boek. Alleen door het te lezen,
komen ze te weten hoe het afloopt.
L2 - Thema 1 - les 6 - lesgang
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Thema 1 - les 7

Zeg het zonder woorden
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken, spreken, luisteren, schrijven
lichaamstaal gebruiken om iets te vertellen
25 minuten

Samenhang

Materialen

Pictogrammen op openbare plaatsen, verkeersborden op
straat, smileys en aanverwanten in berichten en mails, mimiek,
lichaamstaal ... Leerlingen communiceren niet enkel mondeling
maar ook sterk non-verbaal of met beelden.
In deze les nemen we de non-verbale communicatievormen onder
de loep en brengen we ze bewust onder de aandacht.

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 13-14
>> bronnenbladen 1-3

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Reflecteren op de functie van lichaamstaal en de onderlinge
relatie tussen lichaamstaal, beeldtaal, gebarentaal en
gesproken taal.
Andere doelen
Gesprekken voeren om een taak gezamenlijk aan te pakken of
een oplossing te vinden voor een probleem.
Bereid zijn om te reflecteren op mondeling taalgebruik uit
eigen en andere cultuur.
In concrete (schrijf )situaties reflecteren op de factoren van
het communicatieproces.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Gevoelens en behoeften bij zichzelf beleven, aanvaarden,
herkennen en benoemen.

Voorbereiding
Als je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), download dan de bronnenbladen bij de les in
het lerarengedeelte van bingel.be. Je hebt ze nodig bij lesfase 1, 2 en 5.

Woordenschat
School- en instructietaal
>> het pictogram

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> denken – delen – doen
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Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Bij het bekijken van foto’s drukken de leerlingen hun emoties uit met mimiek en lichaamstaal.
Ze geven een emotie weer door een gezichtje te tekenen met een passende stand van de mond en ogen.

Brug naar andere leergebieden
Muzische vorming/persoonsgebonden doelen
De leerlingen ontwerpen hun eigen pictogram of gezichtje om de basisemoties weer te geven: blij, bang, boos,
verdrietig. Ze knippen de figuurtjes uit en kleven ze bij elkaar op een strook papier. Met een wasknijper bij het
passende figuurtje kunnen ze op elk gewenst moment aangeven hoe ze zich voelen.
Muzische vorming: drama
Deze les focust op mimiek en lichaamstaal. Verwijs daar in de toekomst naar als je iets laat uitbeelden of
dramatiseren.
Het spelletje ‘1,2,3, piano’ is een leuk bewegingstussendoortje en kan gespeeld worden met een waaier aan
uitbeeldopdrachten waarin mimiek en lichaamstaal een rol spelen. Speel bijvoorbeeld eens ‘1,2,3 fotomodel’:
als de leerling die telt zich omdraait, heeft iedereen een bepaalde modellenpose aangenomen. Varieer met
‘1,2,3 dierentuin’, ‘1,2,3 ridders en prinsessen’ ... al naargelang het lesthema van het moment.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 De afspraken op de sprookjesschool overlopen
Op de school van onze sprookjesvrienden gelden afspraken.
Bekijk met de leerlingen de pictogrammen.
Laat wat ze op het pictogram zien telkens als een afspraak formuleren.
>> We begroeten elkaar.
>> Ik ben stil in de gang.
>> Ik tel tot tien als ik boos ben.
>> Ik snoep niet op school.
Bespreek de afspraken aan de hand van enkele vragen.
>> Hoe vond je de afspraak? Er stond toch niets geschreven?
>> Waarom gebruiken we soms tekeningen of pictogrammen in plaats van
woorden en zinnen? (Zo kent iedereen de afspraak: ook als je niet kunt
lezen of als je de taal niet kent. Soms is er te weinig tijd om woorden
te lezen, bv. in het verkeer.)
2 Gevoelens aan foto's koppelen
De leerlingen staan op zodat ze bewegingsruimte hebben.
Kijk naar de foto.
Hoe voel je je als je die foto ziet? Je mag het niet vertellen, je mag het niet
laten horen. Toon het door je gezicht en je lichaam te gebruiken.
Laat de emotie en lichaamstaal van een andere leerling onder woorden
brengen.
Bv. Ik zie dat Noor boos is, want haar gezicht is rood en ze maakt vuisten.

bronnenblad 1

bronnenblad 2

3 Op het lesdoel focussen
Je hebt niet altijd woorden nodig om iets te begrijpen of te vertellen. In
deze les lezen, vertellen en schrijven we boodschappen zonder woorden te
gebruiken. Je bedenkt zelf pictogrammen.

L2 - Thema 1 - les 7 - lesgang
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Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Pictogrammen benoemen
We onderzoeken hoe goed jullie andere talen spreken!
Bij oefening 1 staan pictogrammen uit andere landen. Zet het cijfer bij het
juiste pictogram.
1 Zo weet je in China waar de toiletten zijn.
2 Zo weet je in Griekenland dat je niet van het water mag drinken.
3 Zo weet je in Amerika dat er geen honden in het gebouw mogen.
4 Zo weet je in Australië dat je op een plek niet mag zwemmen.
Bespreek na:
Vind je die borden alleen in de landen die ik noemde? (Nee, je vindt ze
overal, ze zien er overal ongeveer hetzelfde uit.)
5 Emoties tekenen
Hoe toon je met een getekend gezichtje dat je boos bent?
Projecteer het lege gezichtje. Laat de ogen en de mond tekenen.
Bespreek ook hoe je de emoties bang, blij of verdrietig kunt weergeven.
Laat ook nu de emotie op het gezichtje aanbrengen.
Projecteer de foto’s. De leerlingen vullen bij oefening 2 de gezichtjes
aan.
6 Op beeldtaal oefenen
Coöperatief leren: denken – delen – doen
De leerlingen maken oefeningen 3 en 4 samen met een duopartner.

taalschrift p. 13

Teken een lege smiley op het
bord.
bronnenblad 3
taalschrift p. 13

taalschrift p. 13-14

Controleren en reflecteren
7 De resultaten tonen
Laat enkele leerlingen vertellen welke elementen ze aan de prenten van
oefening 3 toevoegden.
Laat enkele duo’s het verhaal bij oefening 4 vertellen.
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Lees de doelen voor.
De leerlingen kleuren telkens het aantal sterren dat overeenkomt met
de mate waarin zij het doel bereikten.
Bespreek na.

taalschrift p. 14

taalschrift p. 14

Na de les
Vraag om tegen de volgende les (Vlot en vloeiend lezen: vrij lezen) een boek naar keuze mee te brengen.
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les 7

Zeg het zonder woorden
Ik kan iets zeggen zonder woorden te gebruiken.

1

Luister goed. Zet het cijfer bij het juiste pictogram.
W

1

2

3

2

Hoe voel jij je bij de foto’s? Teken het.
1

3

4

het pictogram
kleine tekening die
een boodschap geeft,
bijvoorbeeld
“Hier is het toilet.”

2

3

Sta erbij stil dat de meningen
kunnen verschillen. De ene
leerling kan van een foto blij
worden, de andere verdrietig.

4

Vul de prenten aan. Gebruik geen woorden!
Deze kinderen zingen.

Ze is droevig.

De leerlingen verduidelijken
de tekening door er een aantal
details bij te tekenen.

Het stormt.

Thema 1 - les 7
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4

Wat gebeurt er? Bedenk een verhaal.

5

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon zonder woorden laten zien hoe ik me voel.
Ik kon vertellen welke afspraak bij een pictogram hoort.
Ik kon iets vertellen zonder woorden te gebruiken.

14
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Thema 1 - les 8

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les lezen de leerlingen in een boek naar keuze.

Folio
>> leesboek p. 6 (alleen
A-lezers)

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.
Andere doelen
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.

Diversen
>> boek naar keuze van de
leerling

Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of uit de bibliotheek meebrengen.

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Begeleid leerlingen die niet graag lezen bij het vinden van een boek. Bied hun verschillende tekstsoorten aan:
informatieve boeken, strips, verschillende genres fictieboeken ... Peil naar hun interesses en geef hun extra
kansen om te vertellen over wat ze gelezen hebben.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> koorlezen

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk het doel van deze les:
>> Iedereen leest in een boek naar keuze. Dat boek mag een verhaal
zijn, een informatief boek zijn, een strip, een tijdschrift ...
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>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen kiezen voor een boek uit
de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken hebben als voordeel
dat ze erg compact zijn en dat je ze binnen de voorziene tijd
helemaal kunt uitlezen.
>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor opteren, geef je best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de stillezers zo weinig mogelijk storen.
>> Maak duidelijke afspraken rond het lezen: waar mogen leerlingen
zitten? Wat als hun boek uit is?
Geef de leerlingen een algemene opdracht m.b.t. de inhoud die ze lezen
en die ze moeten uitvoeren tegen het einde van de leestijd.
>> Fictie: Vertel over de verhaalfiguur die je het meest en over de
verhaalfiguur die je het minst aansprak. Vertel ook waarom dat zo is.
>> Non-fictie: Kies een foto of een prent die je erg aansprak. Vertel
waarom dat zo is.

TIP! Zet de algemene
opdrachten op kaartjes
en laat de leerlingen een
opdracht trekken.

Leerlingen die een boek uitlezen, krijgen een bijzondere opdracht:
>> Fictie: Lees een stukje voor dat je erg aansprak, maximaal vijftien
regels. Lees voor met expressie.
>> Non-fictie: Maak een korte klasquiz. Bedenk vijf vragen die je aan je
klasgenoten stelt. De antwoorden moet je zelf natuurlijk wel weten.

TIP! Stimuleer om een
boek uit te lezen door leuke
opdrachten te voorzien
die ze alleen dan mogen
uitvoeren.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Leestijd
Coöperatief leren: koorlezen (A)
Laat de leerlingen van de B-groep en de C-groep naar eigen keuze lezen
in een boek. Laat leerlingen die dat willen fluisterend hardop lezen of
duolezen (in dat geval kiezen ze samen een boek).
Begeleid ondertussen de A-groep. Grijp terug naar het verhaal van les 2.
Lees de tekst nogmaals in koor.
Laat daarna ook de A-groep vrij lezen in een boek naar keuze.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces reflecteren
Bespreek:
>> Wat heb je gelezen?
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek?
>> Wat ben je te weten gekomen?
4 De algemene opdracht controleren
Verwijs naar de algemene opdracht. Kies uit twee opties:
1 Kies er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de klas.
2 Laat groepen van een drietal leerlingen voor elkaar de algemene
opdracht uitvoeren (al dan niet samengesteld uit leerlingen met
dezelfde opdracht). Zo komt iedereen aan de beurt.
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TIP! Je kunt laten lezen in een
fluisterfoon. Die is te koop,
maar ook snel zelf gemaakt.
leesboek p. 6
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling), of begeleid een
moeilijke lezer bij het lezen van
zijn of haar boek: duolezen,
samen een informatief boek
lezen en extra duiding geven ...

Thema 1 - les 9

Vlot en vloeiend lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
leestechnisch oefenmateriaal lezen: mkm-woorden en woorden eindigend op d, b, t, p
(herhaling)
25 minuten

Samenhang

Materialen

Deze les is een herhalingsles. De woordtypes in deze les kwamen in
het eerste leerjaar uitgebreid aan bod.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> leesboek p. 10-11

Hoofddoel van de les
Klankzuivere, éénlettergrepige woorden verklanken:
mk, km, mkm.
Andere doelen
>> Lidwoorden correct verklanken.
>> Woorden met eenvoudige medeklinkerclusters vooraan
en/of achteraan verklanken.
>> Zinnen met klankzuivere meerlettergrepige woorden die
uit één regel bestaan correct en vlot lezen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Basisvertrouwen ontwikkelen.

Voorbereiding
Maak voor elke leerling een inschatting van het niveau: A (moeilijke lezers), B (gemiddelde lezers) of C (snelle
lezers) en deel de leerlingen voor deze week in bij A, B of C.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> de zool
>> de bib
>> de schub
>> de puist

>> gezond
>> de halte
>> de bestuurder

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> duolezen
>> koorlezen
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Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Geef de groep moeilijke lezers veel bevestiging bij het lezen. Geef positieve opmerkingen over hun
vooruitgang, hun werkhouding enz.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Laat de leerlingen er hun leesboek bijnemen.
Verduidelijk het lesdoel: We oefenen het lezen van woorden en zinnen
die jullie in het eerste leerjaar leerden lezen. Deze keer schenken we ook
aandacht aan woorden die een d, b, t of p aan het einde hebben.

leesboek p. 10

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Leestechnisch materiaal lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A/B/C): woorden
Verwijs naar oefening 1 van het leesboek. Lees de eerste kolom
woorden hardop voor. Model de aanpak van het technisch lezen: lippen
klaarzetten voor de eerste klank, de klank lang maken terwijl je naar de
volgende letters kijkt, dan die letters verklanken. Je kunt dat ook door
een sterke lezer laten voordoen.
Nadat je de kolom hebt voorgelezen, laat je die opnieuw hardop lezen
door de hele klas. Let erop dat alle leerlingen meelezen.
Vervolgens pak je op dezelfde manier de tweede kolom aan.
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (B/C): zinnen
Zet eerst de A-groep aan het werk. Zij lezen de woordenrijtjes nogmaals
fluisterend voor zichzelf.
Geef ondertussen de B- en de C-groep instructie over het duolezen.
Je leest samen met je buurmeisje of -jongen. Om de beurt lees je een zin
van oefening 2 en 3. Als je klaar bent, lees je de zinnen nog een keer om de
beurt, maar nu begint de ander.
Ga vervolgens zelf met de A-groep aan de slag. Laat de leerlingen
oefening 2 en 3 voor zich nemen. Vertel dat je samen met hen zin voor
zin gaat lezen (koorlezen).
Ik lees eerst een zin alleen hardop voor. Jullie lezen in stilte mee. Als ik de zin
gelezen heb, lees ik hem nog een keer. Dan lezen jullie hardop mee.
3 Een verhaal lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (A/B/C): tekst
Laat alle leerlingen oefening 4 voor zich nemen.
We lezen het verhaal ‘Een topdag’. Het gaat over een buschauffeur in zijn bus.
Wie van jullie reist er wel eens met de bus? Wat doet een bus onderweg?
Laat reageren.
De buschauffeur van dit verhaal doet iets heel vreemds.
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leesboek p. 10
TIP! Controleer tussentijds of
de indeling (A, B of C) klopte.
Pas waar nodig aan.

TIP! Wissel de samenstelling
van de tweetallen bij elke
leestechnische les.
TIP! Je kunt bij deze oefening
ook echolezen. Jij leest een
zin hardop voor, de leerlingen
lezen hem hardop na.

leesboek p. 11

De leerlingen van de B- en de C-groep lezen in duo het verhaal, waarbij
de B-groep het basisgedeelte leest (tot aan de witregel) en de C-groep
de hele tekst. De tweetallen hoeven nu niet om beurten een zin te
lezen, maar delen het verhaal in enkele langere stukken in. Elke leerling
leest bv. vijf regels. Na de eerste beurt wisselen ze de rollen om.

TIP! Geef duo’s van de B- en
de C-groep die snel klaar
zijn een extra opdracht. Zij
lezen de tekst opnieuw, maar
nu met veel aandacht voor
intonatie en stemgebruik

Neem zelf de A-groep onder je hoede. Lees eerst in koor de basistekst,
en laat ook hen vervolgens in duo hardop lezen. Zij kunnen best zin per
zin lezen. Als er voldoende tijd is, kunnen ze nog van rol wisselen.

TIP! Lees de tekst eerst
helemaal voor.

Controleren en reflecteren
4 Naar het vervolgdeel luisteren
Lees op het einde van de les het vervolgdeel voor of laat het voorlezen
door een sterke lezer, zodat ook de A- en de B-lezers de hele tekst te
horen krijgen.

TIP! Laat ter afsluiting het
verhaal naspelen.

5 De inhoud van het verhaal bespreken
Bespreek de inhoud van het verhaal aan de hand van enkele vragen, bv.:
>> Waarom zou de bus zo vol zitten?
>> Wat gebeurt er als de bus bij de halte komt?
>> Vinden de mensen in de bus dat leuk?
>> Waarom wil de man naar de bank?
>> Waarom wil de vrouw uit de bus?
>> Wat gaat de chauffeur doen?
>> Vinden ze het leuk in de speeltuin?
>> Hoe merk je dat?
>> Gaat de chauffeur morgen weer iets vreemds doen?
>> ...
6 Op het lezen en het coöperatief leren reflecteren
Bespreek:
>> Wat liep goed? Wat kon beter?
>> Hoe plan je het de volgende keer beter te doen?

Na de les
Lees het eerste deel van het verhaal Hoera voor ridder Roel en prinses Kaatje voor, als afsluiter van de les. Je vindt
het als bronnenblad bij les 10.
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Thema 1 - les 10

Tips voor echte prinsessen
en dappere ridders
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, luisteren
de essentie verwoorden van argumentatieve teksten
75 minuten

Samenhang

Materialen

In les 4 maakten de leerlingen kennis met prinses Kaatje en dappere
ridder Roel. Ze lazen dat prinses Kaatje nog nooit naar school was
geweest en dat haar vader er erg strenge regels op nahield. In les 5
hielpen de leerlingen prinses Kaatje om klasafspraken op te stellen.
In deze les roept Kaatje opnieuw hun hulp in. De leerlingen lezen
en verwerken argumentatieve teksten om te ontdekken hoe je een
echte prinses of een dappere ridder kunt zijn.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Informatie selecteren in voor hen bestemde argumentatieve
teksten: de essentie begrijpen, een boodschap vrij letterlijk
reconstrueren.
Andere doelen
>> Met eigen woorden een gelezen verhaal navertellen
zonder steun van illustraties.
>> Nagaan of anderen hen begrijpen.
>> Gesprekken voeren om een taak gezamenlijk aan te
pakken of een oplossing te vinden voor een probleem.
Op basis van op hun leeftijd afgestemde gesproken verhalen:
de essentie van een verhaal begrijpen, verhaallijn, bedoeling
en plan en handelingen van de hoofdpersoon weergeven.
Strategie
Volgende leesstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar:
>> Tijdens het lezen: Zich vragen stellen over de tekst (wie-,
wat- en waaromvragen).
>> Na het lezen: De tekst samenvatten (hoofdgedachte,
belangrijke gebeurtenissen).
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid
en veiligheid en die van anderen en daarbij aandacht hebben
voor voeding, beweging, houding, sedentair gedrag, rust en slaap,
lichaamshygiëne, gezondheid en milieu.
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Folio
>> taalschrift p. 15-22
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenblad 1
>> bronnenblad 2
>> themaprenten Kaatje en
Roel (zie bronnenbladen
bij les 4)

Voorbereiding
Lees het eerste deel van het verhaal ‘Hoera voor ridder Roel en prinses Kaatje’ (bronnenblad 1) een dag vooraf
voor, als afsluiter van de lesdag. Deze les begint dan met het opfrissen ervan.
Kopieer kopieerblad 1 eenmaal. Knip de kaartjes uit. Lamineer ze voor hergebruik.
Kopieer kopieerblad 2, de diploma’s, op stevig papier voor elke leerling. Verstop ze in een kast.
Verdeel de klas in heterogene duo’s. De leerlingen kiezen zelf met welke teksten ze werken.
In het vervolg van het verhaal komen jouw naam en die van je klas voor. Bekijk dat even vooraf zodat je het
vlot en overtuigend kunt voorlezen. In de laatste zinnen geeft koning Baard aan dat er een verrassing voor de
leerlingen in de kast ligt. Wees heel verbaasd als je de kast opendoet en de diploma’s aantreft.
Als je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), gebruik dan bronnenbladen 1 en 2 uit les 4
en download en lamineer bronnenblad 2 bij deze les uit de downloadbare bundel en hang ze op. Je hebt ze
nodig in lesfase 1.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> ongehoorzaam
>> je gedragen
>> de adem

School- en instructietaal
>> de titel

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> genummerde hoofden
>> denken – delen – doen

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen lezen teksten die gaan over wat nodig is om gezond te blijven, hoe je veilig fietst, hoe je de
natuur kunt respecteren ... Ze bespreken in welke mate ze daar al rekening mee houden en of ze die zaken
al dan niet belangrijk vinden. Door de vragen bij de tekst te beantwoorden zien ze het belang van de
onderwerpen in en proberen ze elkaar daarvan te overtuigen.

Brug naar andere leergebieden
Wereldoriëntatie: gezondheid
Bespreek wat een gezond ontbijt of een gezond tussendoortje inhoudt. Bereid een gezond ontbijt in de klas.
Vaak brengen de leerlingen bij het begin van het schooljaar een doos papieren zakdoekjes mee naar school.
Gebruik deze les om daar afspraken over te maken. Wanneer snuit je je neus? Wat doe je met de gebruikte
zakdoekjes?
Water drinken is belangrijk en gezond. Misschien mogen je leerlingen water drinken in de klas?
Bewegingsexpressie
Bewegingstussendoortjes bevorderen de concentratie en taakspanning van de leerlingen. Introduceer een
aantal leuke bewegingstussendoortjes of korte turnoefeningen. Nummer ze van 1 tot 6 en laat telkens een
leerling het tussendoortje bepalen door met een dobbelsteen te gooien. Vervang af en toe een geroutineerd
tussendoortje door een nieuw.

L2 - Thema 1 - les 10 - lesgang

73

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Naar ‘Hoera voor ridder Roel en prinses Kaatje!’ luisteren
Projecteer de afbeeldingen van prinses Kaatje, baas Baard en ridder Roel.
Fris hun namen en wat persoonlijke kenmerken op.
Lees het verhaal van prinses Kaatje expressief voor.
Laat het verhaal reconstrueren aan de hand van deze vragen:
>> Wat willen Kaatje en Roel graag voor hun verjaardag? (een groot feest)
>> Wat moeten ze doen om dat te krijgen? (zich goed gedragen)
>> Wat mag Kaatje niet doen van haar vader? (zich vuil maken, rennen, in
de tuin spelen ...)
>> Waarom besluit ze om toch ongehoorzaam te zijn? (Haar vader is niet
thuis, ze wil graag de merels zien ...)
>> Wat loopt er mis? (Het begint te stormen, de vaas gaat stuk, de troon
valt om, Kaatje verliest een schoen, hun kleren worden vies, de
papieren waaien door elkaar.)
>> Hoe laat koning Baard merken dat hij boos is? (Hij wordt rood, hij roept,
ze moeten opruimen.)
>> Welk cadeau krijgen ze? (een dik boek)
>> Is dat wel een cadeau? (Eigenlijk is het een soort straf. Ze moeten leren
hoe ze zich moeten gedragen, anders gaat hun feest niet door.)
2 Bespreken hoe de problemen konden vermeden worden
Coöperatief leren: genummerde hoofden
Maak groepen van vier en geef elk groepslid een nummer van 1 tot 4.
Geef elke groep een kaartje waarop een detail uit het verhaal staat
afgebeeld.
De groepen bespreken de situatie die op hun kaartje staat. Ze
bespreken hoe Kaatje of Roel dat probleem hadden kunnen vermijden.

bronnenbladen 1-2 van les 4
bronnenblad 2
bronnenblad 1
TIP! Lees het eerste deel van
het verhaal een dag vooraf
voor.

kopieerblad 1

Kaatje en Roel kwamen in de problemen omdat ze ongehoorzaam waren.
Ze deden ook dingen die niet erg slim waren. Hoe hadden ze dat anders
kunnen oplossen? Bespreek in je groepje.
Groepen die klaar zijn beantwoorden deze vragen:
>> Wanneer was jij al eens ongehoorzaam?
>> Wat deed je toen?
Laat de nummers 2 van elk groepje verwoorden hoe ze het probleem
hadden kunnen vermijden.
Laat de nummers 4 vertellen hoe ze de dingen die niet slim waren
anders hadden kunnen oplossen.
Laat groepen die klaar zijn, vertellen wanneer zij of een groepslid al eens
ongehoorzaam waren.
3 Op het lesdoel focussen
Lees met de leerlingen de tekstballon van Kaatje.
Als we Kaatje helpen bij het lezen van het boek, krijgt ze misschien toch nog
een feest. Daarbij ontdek je hoe een echte prinses of ridder zich gedraagt.
Je leest een tekst en vertelt in je eigen woorden waarover de tekst gaat.
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taalschrift p. 15
leesstrategie 1: Waarom ga
ik deze tekst lezen?

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Teksten lezen en verwerken
Coöperatief leren: denken – delen – doen
Verdeel de klas in duo’s.
Elk duo kiest een tekst van oefening 1 op basis van de titel. Ze lezen de
tekst eerst in stilte en dan hardop. Ze lossen de vragen bij de tekst op.
Na het verwerken van de vragen maken ze oefening 2.
Overloop de oplossingen.
Duo’s die klaar zijn, kiezen een tweede tekst en werken op dezelfde
manier.
5 Verslag uitbrengen van een tekst die je las
Zet twee duo’s die een verschillende tekst lazen samen.
Duo 1 vertelt de inhoud en de boodschap van zijn tekst aan duo 2.
Daarna draaien ze de rollen om.
Beide duo’s maken dan opnieuw oefening 2 en proberen aan de hand
van die informatie de invultekst aan te vullen.

taalschrift p. 15-20
leesstrategie 2: Ik voorspel
de inhoud (op basis van het
vluchtig doorkijken van de
tekst).

taalschrift p. 21

Controleren en reflecteren
6 Oefening 2 klassikaal bespreken en verbeteren
Vul met de leerlingen de invultekst van oefening 2 aan. Laat
samenvatten hoe dit Kaatje of Roel kan helpen om een echte prinses of
een goede ridder te zijn.
7 Het slot van het verhaal beluisteren
Lees het vervolg van het verhaal voor en bespreek met de leerlingen of
Kaatje en Roel hun doel bereikten. Weten ze nu hoe een echte ridder en
een goede prinses zich moeten gedragen?
8 Diploma-uitreiking
Deel de diploma’s uit. De leerlingen vullen in hun mooiste handschrift
hun naam in en noteren het woord ridder of prinses.
9 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat telkens een leerling een doel voorlezen.
De leerlingen beoordelen voor zichzelf de mate waarin ze het doel
bereikten en kleuren het passende aantal sterren of smileys.

taalschrift p. 21
leesstrategie 7: Ik vat samen.

bronnenblad 1

kopieerblad 2

taalschrift p. 22

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> werken voor tekst 1 samen met een instructiegevoelige leerling en
coachen die.
>> werken dan zelfstandig twee teksten uit.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken de eerste tekst samen met een instructieonafhankelijke
leerling uit.
>> maken dan duo's onder elkaar en werken in dat duo één of twee
teksten uit.
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Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding één tekst uit.
>> kunnen daarna met een duopartner proberen zelfstandig een
tweede tekst uit te werken.
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les 10

Tips voor echte prinsessen en dappere
ridders
Ik kan in mijn eigen woorden vertellen waar een tekst over gaat.

Kaatje en Roel waren ongehoorzaam.
Baas Baard geeft hun een boek.
Hij zegt: “Kaatje en Roel, leer je gedragen zoals het hoort!”

1

W

ongehoorzaam
als je iets doet wat niet mag
je gedragen
beleefd, rustig en vriendelijk zijn

De leerlingen volgen
het stappenplan om de
oefening te maken. Als er een
kleurpotlood staat, kleuren ze
de oplossing in de tekst.

Werk met de teksten.
STAP 1: Kies een tekst uit. Er zijn er vier:
Een echte prinses is nooit ziek!
Een echte ridder zet zijn helm op!
Een echte prinses heeft een frisse adem!
Een echte ridder doet aan sport!
STAP 2: Kleur de titel van de tekst.
STAP 3: Lees je tekst.
STAP 4: Los de vragen op.
STAP 5: Ga naar oefening 2. Vul de zinnen over
jouw tekst aan.

W

de titel
naam van een tekst,
zegt waar het verhaal
over gaat

Klaar? Kies nog een tekst.

Thema 1 - les 10

15

L2 - Thema 1 - les 10 - correctiesleutel

77

Tekst 1

Een echte prinses is nooit ziek!
Een prinses met een rode neus?
Een prinses die niest?
Dat kan toch niet!
Hoe blijf je gezond?
5

10

15

20

Volg deze tips.
> Eet gezond!
Eet elke dag groenten en fruit.
Vitaminen maken je sterk.
> Nies of hoest achter je hand.
Vertel het maar aan iedereen:
“Hand voor je mond, zo blijven we gezond!”
> Was je handen voor je gaat eten.
Kijk naar je handen.
Zijn ze schoon?
Dat lijkt alleen maar zo.
Er leven heel kleine beestjes op je handen.
Was ze met zeep.
> Slaap genoeg.
Lees niet stiekem in bed.
Je hebt elf uur slaap nodig.

Vragen bij tekst 1
a Teken een kiwi.
Vertel aan je buur waarom een kiwi gezond is.

16
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b Wie doet het juist? Omkring de juiste tekening.

c Zet een kruisje bij alles wat juist is.
Was je handen:
met water
X met water en zeep
X voor je gaat eten
één keer per dag
voor je gaat lezen
d Kleur in de tekst:
hoelang je moet slapen.
e Kleur in de tekst:
vier tips om gezond te blijven.
Vertel ze aan je buur.

Thema 1 - les 10
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Tekst 2

Een echte ridder zet zijn helm op!

5

10

15

Rijd je graag met de fiets?
Fietsen is gezond.
Fietsen kan ook gevaarlijk zijn.
Soms moet je oversteken.
Auto’s en vrachtwagens rijden snel.
Soms is er geen fietspad.
Maar wat als je valt?
Een gebroken arm kan weer beter worden.
Op je knie kan een pleister.
Maar in je hoofd zitten je hersenen.
Die heb je voor alles nodig:
ademen, lopen, denken ...
Een harde klap op je hoofd is erg gevaarlijk.
Bescherm je hoofd!
Bescherm je verstand!
Wees cool en draag een helm.

Vragen bij tekst 2
a Waarom is fietsen soms gevaarlijk? Kleur in de tekst:
drie gevaarlijke dingen.
b Kleur in de tekst:
waarvoor je je hersenen gebruikt.
Vertel het aan je buur.
c Waarom draag jij een helm?
Dat moet van mama.
Dat is veilig.

Ik heb geen helm.
Een helm is cool.

d Welke helm zou jij kiezen? Omkring die.
Vertel aan je buur waarom je die helm kiest.

18
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Tekst 3
W

Een echte prinses heeft een frisse adem!

5

10

15

20

Blaas eens op je hand.
Ruik nu aan je hand.
Wat ruik je?
Soms ruikt je adem heel vies.
Misschien eet je veel look.
Misschien heb je honger?
Of poets je je tanden niet?
Dan heb je geen frisse adem.

de adem
lucht die uit je mond komt

Je eet een boterham met kaas.
Er plakt een beetje kaas aan je tanden.
Op je tanden leven kleine beestjes.
Mmm... kaas, denken ze.
Ze vinden het leuk op je tanden.
Ze blijven er wonen en maken een gaatje in je tand.
Een mond met gaatjes en beestjes ruikt vies.
Poets je tanden:
elke ochtend en elke avond.
Soms nog eens als je snoept.
Er plakt geen eten meer aan je tanden.
De kleine beestjes vinden het niet meer leuk.
Je mond is fris!
Dat is fijn!

Vragen bij tekst 3
a Soms ruikt je adem vies. Hoe komt dat? Kleur in de tekst:
drie dingen die je adem vies maken.
b Welke mond ruikt fris? Omkring de juiste tekening.

c Hoe blijft je mond gezond?
X Poets je tanden twee keer per dag.
Ga vroeg slapen.

Eet geen kaas.
Poets je tanden één keer per dag.

d Hoe vaak poets jij je tanden? Hoe doe je dat? Vertel het aan je buur.
e Waarom is een frisse adem fijn? Vertel het aan je buur.
Thema 1 - les 10
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Tekst 4

Een echte ridder doet aan sport!

5

10

Een ridder die geeuwt?
Een ridder die hangt?
Een ridder die heel lui is.
Dat kan toch niet!
Een echte ridder heeft sterke spieren.
Om sterke spieren te krijgen moet je veel bewegen.
Als je lichaam fit is, word je niet snel ziek.
Als je lichaam fit is, kun je goed leren.
Je spieren hebben energie nodig om te werken.
Energie krijg je door te eten.
Als je sport, krijg je honger.
Eet dan groenten en fruit.
Drink ook veel water!

Vragen bij tekst 4
a Kleur in de tekst:
hoe je sterke spieren krijgt.
b Kleur twee dingen in de tekst:
die zeggen waarom je fit moet zijn.
Vertel het aan je buur.
c Ben jij fit? Doe deze turnoefeningen drie keer.
Wat kun je goed?

d Wat hebben je spieren nodig om te werken? Vertel het aan je buur.
e Toon je spieren aan je buur!
20
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2

De leerlingen kleuren eerst
de titel van hun tekst. Enkel
van dat deel maken ze de
invuloefening.
De verschillende teksten
hebben een andere kleur.

Vul de zinnen van jouw tekst aan.
Tekst 1: Een echte prinses is nooit ziek!
1 Eet gezond.
2 Als je niest: hand voor je

.

mond

3 Was je handen met

.

zeep

4 Slaap zeker

uur.

elf

Tekst 2: Een echte ridder zet zijn helm op!
Zet een

op als je fietst.

helm

Die beschermt je

.

hoofd/hersenen

Tekst 3: Een echte prinses heeft een frisse adem!
Poets je tanden elke
Zo ruikt je

adem

Dan krijg je ook geen

ochtend

en elke

.

avond

fris.
gaatjes

in je tanden.

Tekst 4: Een echte ridder doet aan sport!
Als je veel beweegt, krijg je sterke
Als je fit bent, word je niet snel
Als je fit bent, kun je goed

.

spieren

.

ziek
leren

.
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3

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon vertellen waar mijn tekst over ging.
Ik kon vragen beantwoorden nadat ik de tekst las.
Ik hielp mijn buur om een antwoord te vinden.

22
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Hoera voor ridder Roel en prinses Kaatje!
Prinses Kaatje en ridder Roel kennen elkaar al heel lang.
Ridder Roel is de neef van prinses Kaatje.
Kaatje en Roel spelen vaak samen.
Ze doen dan rustige spelletjes, zoals ganzenbord of memory, want Kaatje mag niet in de tuin spelen, niet rennen en
niet vies worden.
Kaatje en Roel zijn even oud. Ze werden acht jaar geleden op dezelfde dag geboren.
Op 9 september was dat.
Dus zijn Kaatje en Roel bijna jarig!
Laten we eens kijken welke plannen ze maken.
“Je speelt vals!” gilt Kaatje.
“Nietes, jij kunt niet tegen je verlies!” brult Roel.
“Pff, ik wil geen rustige spelletjes meer spelen. Ik wil naar buiten. Ik wil rennen en ik wil in een boom klimmen!”
Kaatje wijst naar de boom die voor haar slaapkamer staat.
“Kijk, Roel. Er zit een nestje in de boom. Laten we de kleine mereltjes bezoeken.”
Roel zucht en blaast.
“Dat is een leuk idee, Kaat, maar je weet wat koning Baard gezegd heeft!”
“Ja, ja!” Kaatje zet een ernstig gezicht op en doet met zware stem haar vader na.
“Kaatje en Roel! Jullie worden bijna acht jaar, dat is best wel groot. Het wordt tijd dat jullie je gaan gedragen
zoals een echte prinses en een dappere ridder zich moeten gedragen! Jullie moeten flink eten, rustig spelen en
altijd beleefd zijn! Als dat lukt, krijgen jullie een reuzegroot verjaardagsfeest!”
Roel knikt. “Dat heeft hij gezegd! Ik wil heel graag een groot feest, Kaatje. Laten we ons maar rustig houden.”
“Natuurlijk wil ik ook een groot feest, gekkie, maar ... baas Baard is niet thuis vandaag, dus ...”
Roel springt vrolijk op. “Dus ... gaan we op bezoek bij de merels!”
Kaatje en Roel sluipen door de gang. Baas Baard is niet thuis, maar de ministers en de kok zijn er wel. Die
mogen hen niet betrappen.
De voordeur zit op slot. Dan maar door het raam naar buiten.
Kaatje en Roel zetten de troon van baas Baard onder het raam.
Kaatje klimt op de troon.
Het is nog steeds te hoog. Ze slepen een grote vaas naar de troon.
“Voorzichtig,” zegt Kaatje, “die vaas was nog van de oma van mijn oma haar oma.”
Ze zetten de vaas op de troon. Ze wankelt een beetje, maar het lukt!
Roel en Kaatje klimmen naar buiten.
“Wie het laatste boven is, is een kuiken!” roept Roel.
Ze klimmen snel de boom in.
Kaatjes witte jurk blijft aan een tak hangen en scheurt.
Ze heeft geen tijd om zich daar nu mee bezig te houden. Ze wil eerst boven zijn. Ze is geen kuiken.
Kaatje verliest ook nog een gouden schoentje.
Ze merkt het niet eens. Kaatje strekt haar hals uit om de kleine mereltjes te zien.
Een koets rijdt onder de boom door.
Koning Baard is weer thuis!
Zou hij Kaatje gezien hebben?
Donkere wolken verstoppen de zon.
Er klinkt een donderslag.
Het begint hard te waaien.
Het raam klappert door de wind.
De vaas valt van de troon.
De troon waait om.
De wind blaast ook de koninklijke papieren weg. Die vliegen door het hele paleis.
Oh nee. Nu waait het raam ook nog eens dicht. Kaatje en Roel kunnen niet meer langs daar naar binnen.
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Tot overmaat van ramp begint het hard te regenen.
Twee kleine, druipnatte moddermonsters kloppen op de paleispoort.
De wachter schrikt.
“Prinses Kaatje? Ridder Roel? Sapperdepietjes. Wat zal de koning zeggen?”
De boze stem van baas Baard klinkt uit de grote zaal.
“Mijn troon, mijn vaas, oh nee ... mijn papieren! Wie heeft dit gedaan?”
Dan ziet baas Baard zijn dochter en neefje voor de paleispoort staan.
Zijn hoofd wordt steeds roder. Kaatje is bang dat hij zal ontploffen.
Tot hun grote verbazing ontploft hij niet.
Koning Baard ademt diep in en zegt heel rustig.
“Ik geef jullie een cadeautje. Dat hebben jullie verdiend.”
Kaatje en Roel begrijpen er niks van.
Koning Baard geeft hun een doos met een grote strik errond.
Kaatje en Roel halen het deksel van de doos.
Er zit een heel dik boek in.
Op het boek staat met gouden letters:
Zo word je een echte prinses of een dappere ridder.
Ze kijken baas Baard aan.
“Jullie gaan onmiddellijk in bad en ruimen alle rommel op. Dan lezen jullie dit boek.
Straks krijgen jullie een test.
Alleen als jullie al mijn vragen juist beantwoorden, komt er een verjaardagsfeest!
En nu ... wegwezen, voor ik ontplof!” buldert baas Baard.
Dat moet hij geen twee keer zeggen!

Hoera voor ridder Roel en prinses Kaatje! (vervolg)
Kaatje en Roel zitten kaarsrecht op Kaatjes bed.
Hun haren zijn piekfijn gekamd.
Hun tanden zijn goed gepoetst.
Kaatjes kamer is helemaal opgeruimd.
Baas Baard begint vragen uit het grote boek te stellen.
“Hoe vaak moet je je tanden poetsen?”
“Twee keer!” roept Kaatje. “En als het kan zelfs drie keer.”
“Wat doet een echte ridder als hij met de fiets rijdt?” vraagt baas Baard.
“Een helm opzetten, goed uitkijken en stoppen aan het rode licht!” roept Roel.
Wel honderd vragen stelt baas Baard.
En Kaatje en Roel kennen alle antwoorden!
“Zo, zo”, bromt baas Baard. “Dat hebben jullie prima gedaan. Ik begrijp nog steeds niet hoe jullie dat hele boek
konden lezen op die korte tijd. Het lijkt wel of iemand jullie heeft geholpen.”
Kaatje en Roel glimlachen.
Baas Baard moest eens weten dat de leerlingen van 2 (zeg de naam van je klas en school) hebben geholpen
met het lezen van al die teksten!
“Dan gaan we feesten!” roept baas Baard uit.
Kaatje en Roel rennen zo snel ze kunnen de trap af.
Er klinkt al luide muziek uit de grote zaal.
“Juf/meester + je eigen naam, voor ik ga feesten, zou ik u willen vragen even in uw kast te kijken.
Deze leerlingen verdienen een beloning, vindt u niet?
Kijk niet zo verbaasd, kinderen. Een echte koning weet alles! Bedankt!”
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Prinses Kaatje en ridder Roel
verklaren dat
(je naam)
een echte

* is.
*Vul in: ridder of prinses

Je wast je handen,
poetst je tanden.
Je draagt een helm als je fietst,
en neemt een zakdoek als je niest.
Je beweegt en eet gezond.
Er komt geen leugen uit je mond.
Je bent een hele fijne buur
en je zorgt voor de natuur.
Je vindt het zelf ook fijn
dat je een ridder of prinses kunt zijn.
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Woorden net als knal, spook en snel
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
woorden met kn-, sp-, sn-, st- en sm1 week - 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen leren woorden met twee medeklinkers vooraan
schrijven. Ze kennen de hoorstrategie. Ze schreven al woorden met
gedekte klinkers en vrije klinkers in een gesloten lettergreep.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Woorden met een of meer medeklinkers vooraan en/of
achteraan correct schrijven.
Andere doelen
>> Correcte letterverbindingen maken volgens de regels van
de gebruikte schrijfmethode.
>> Klanken in woorden onderzoeken.

Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> losse letterkaartjes
(kopieerblad van les 3)
Diversen
>> schrijflei

Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Basisvertrouwen ontwikkelen.

Voorbereiding
Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee 2. Heel
zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Geef zwakke spellers vertrouwen. Beklemtoon extra hun goede aanpak als ze woorden correct schreven. Maak
duidelijk dat er nog veel groeikansen zijn om de moeilijke leerstof onder de knie te krijgen.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Dicteer de woorden. Laat de leerlingen mondeling spellen of op hun
schrijflei schrijven. Geef onmiddellijk feedback.
>> deur
Jonas klopt op de ... .
>> zoon
Henk is de vader, Klaas is de ... .
>> tien
We schrijven zes woorden, geen ... .
>> een
Geef me ... kus.
>> won
Abida ... de wedstrijd.
>> maai
Ik ... het gras.

schrijflei

Projecteer de oplossing en laat de leerlingen hun dictee nakijken.
>> Welk woord kon je makkelijk schrijven?
>> Welk woord was moeilijk?
>> Kon je het tempo volgen?
>> Hoe lukte het om je werk zelf na te kijken?
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Lees met de leerlingen de toptekst. Laat hen ontdekken over welke
spellingmoeilijkheid het gaat.
Laat enkele leerlingen de woorden met twee letters vooraan
op het bord omcirkelen. De leerlingen fluisteren de dubbele
beginmedeklinkers in het oor van hun buren.

spellingschrift p. 7

Lees de toptekst hardop. Bij elk woord met twee letters vooraan,
klappen de leerlingen tweemaal in hun handen. Lees de tekst eerst
traag, voer daarna het tempo op.
3 Directe instructie
Model hoe je de woorden schrijft en bespreek de spellingweter:
Ik lees het woord. Ik hak en luister goed. Ik schrijf op wat ik hoor.
Projecteer de woorden. Laat bij elk woord de strategie modellen.
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Projecteer de dubbele medeklinkers. Leerling a bedenkt een woord met
één van dubbele beginmedeklinkers. Hij dicteert het aan zijn partner.
Leerling b schrijft het woord op. Samen kijken ze of het juist is. Begeleid
de groepen waar je problemen verwacht.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 maken.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1 individueel. Als ze klaar zijn, bedenken ze zelf een
woord met de spellingmoeilijkheid en een zin waarin dat woord past.
>> houden een partnerdictee als ze snel klaar zijn.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken oefening 1 individueel. Als ze klaar zijn bedenken ze zelf een
woord met de spellingmoeilijkheid en een zin waarin dat woord past.
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spellingschrift p. 7
Schrijf de woorden spat, stal,
smak, snel en knal op het
bord.
Schrijf sn, sp, sm, kn en st op
het bord.

spellingschrift p. 7

Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1 onder begeleiding van de leraar.
>> staan woord per woord stil bij de twee letters vooraan. Spreken die
uit en leggen met losse letterkaartjes. Vullen daarna de rest van het
woord aan met de losse letterkaartjes.
>> verwoorden wat er fout is als ze een woord fout opgeschreven
hebben.
Verlengde instructie
Overloop volgende stappen:
>> Ik zeg het woord hardop.
>> Ik spreek de twee medeklinkers traag uit.
>> Ik zeg het woord nog eens hardop.
>> Ik bedek het woord.
>> Ik schrijf de twee medeklinkers op.
>> Ik schrijf de rest van het woord op.
>> Ik lees na wat ik schreef.
>> Ik controleer of het woord juist geschreven is.

Inoefening (25 minuten)
6 De leerstof herhalen
Dicteer woorden. Horen de leerlingen een woord met één letter
vooraan, dan klappen ze eenmaal in hun handen. Horen ze er een met
twee letters vooraan, dan klappen ze tweemaal. Bijvoorbeeld: bal (klap),
stop (klap, klap), boem, bloem, droom, stoom, kas, klas ...
7 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2 tot 6 maken.

TIP! Gebruik de woorden die
de leerlingen bij oefening 1
aanvulden.
TIP! Spreek de woorden traag
uit.
spellingschrift p. 8-9

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken zowel de basis- als de uitbreidingsoefeningen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen in miniklas onder begeleiding.
Verlengde instructie
Laat de leerlingen eerst een aantal woorden leggen met hun
letterkaartjes. Laat ze daarbij het woord analyseren:
>> de letters in het midden
>> de letters vooraan
>> de letters achteraan
Volg bij het schrijven opnieuw de stappen van de verlengde instructie
bij oefening 1.

letterkaartjes
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Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7.

spellingschrift p. 10

Leerling 1
1 Er ligt snoep in de kast.
2 De stal is rood.
3 De stam is ruw.
4 Mijn knoop is los.
5 Het spel is leuk.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

snoep, stam, knoop

stal

Woorden in zin

spel

Totaal /5

4

1

TIP! De puntenverdeling in
de roosters is facultatief.
TIP! Vestig de aandacht op
de Ik twijfel-kolom. Na het
schrijven van het woord, leest
de leerling het woord na. Bij
twijfel over de schrijfwijze, zet
hij een kruisje.

Leerling 2
1 Van wie is die ster?
2 Ik speel nooit.
3 Ik knip niet graag.
4 Er staat een paard in de gang.
5 De knop is geel.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

ster, speel, staat

knip

Woorden in zin

knop

Totaal /5

4

1

Na het dicteren wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Iedereen
verbetert zijn dictee met gekleurde balpen.
Ze bespreken hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze. Ze
geven elkaar uitleg. Bij twijfel, roepen ze hulp in. De leerling schrijft de
correcte woorden op de correctielijnen.
9 Integratieoefening
Laat oefening 8 maken.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening individueel op. Vergelijken en bespreken hun
oplossingen met een partner.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening met een partner op. Overleggen wat de
moeilijkheid is en hoe ze die aanpakken.
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spellingschrift p. 10

Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben. (compenserende maatregel)
Integratieoefening
>> heel zwakke spellers krijgen hulp bij het verzinnen van woorden
met de kopjes. Zij leggen de twee medeklinkers vooraan met hun
letterkaartjes en zoeken woorden. Daarbij leggen ze telkens eerst
een klinker na de twee medeklinkers.
>> modellen om de beurt de oefening.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
Volgende week komen woorden met tr, fl, sl, zw, dr, pl ... vooraan aan bod. Besteed daar al aandacht aan als je
ze tegenkomt.
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les 11

Woorden net als knal, spook en snel
Knoert het spook speelt met zijn spin.
Het spel heet: roep geen stop!
“Hoe gaat dat spel?” vraagt de spin.
“Ik smijt jou weg”, legt het spook uit.
Hij staat op en pakt de spin.
“Stop!” snikt de spin meteen.
“Ha ha, ik win!” lacht Knoert het spook.

Spellingweter 13
1

Woorden met meerdere letters vooraan

het spel

Leen wint het

het stuur

Een boot heeft geen

de knal

De eerste

snel

Nel is

het spook

Het

smal

De trap in onze school is heel

hij staat

Hij

de spin

Amir legt de

de stam

De

stuk

Mijn broek gaat vaak

hij speelt

Hij

zij stopt

De juf

hij smijt

Het spook

hij snikt

De spin

nooit.

spel

maar een roer.

stuur

was de oerknal.

knal

.

snel

is bang van mij.

spook

.

smal

voor aap.

staat

naast de wip.

spin

van de boom is heel erg dik.

stam

stuk

op de knie.

in de tuin.

speelt
stopt
smijt
snikt

het spel.
de spin weg.
heel luid.
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Laat het woord en de zin
lezen. Pas deze aanpak toe:
kijk goed naar het woord,
dek het af, onthoud het en
schrijf het in de zin. Wijs op de
twee medeklinkers vooraan
en heb er aandacht voor dat
die correct uitgesproken en
geschreven worden.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.
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7

Heb aandacht voor de snellere
werkers en lees de woorden
die zij bedachten voor.

2

Kleur:
woorden met sp.

ik snik

woorden met st.
woorden met sn.

de snaar

het spel

3

wij staan
Ik twijfel.

Schrijf bij elke prent het juiste woord.
1

2

snel

het spook

hij staat

het snoep

ik stop

de stoel

3

het stuur

Fout? Verbeter.

1
2

knoop

steen

4

5

3

spook

6

4

Laat de letters vooraan
kleuren. Laat verwoorden of
er vooraan een of twee letters
staan.
Zorgtip: schrijf
letterverbindingen als kn en
sm op het bord voor.
Schenk aandacht aan de Ik
twijfel-kolom. Leer leerlingen
er correct mee omspringen.
Hou in het achterhoofd dat dit
een attitude is die zich traag
ontwikkelt.

5
snoep

stuur

7

8

6

ster

7

9

8
stoel

4

prik/spuit

Vul het juiste woord in.
1 Een
2 Er komt

loopt sneller dan een

spin

(st)

3 De boer werkt in de

8

9

spin

stoom

(st)

slak

.

uit de ketel.
stal

.
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5

Er zijn niet veel woorden die
met sm beginnen. Met st
bestaan er veel meer.

a Vul aan. Kies uit:
stal – snoet – knul – staat – knap – smid – smult
ipt – am – aart
1 De

snoet

van de prins is heel

2 De

smid

heeft een paard.

3 Het paard

in de

staat

4 De

knul

5 De

stam

.

knap

.

stal

van de taart.

smult

van de boom is ziek.

6 De kapper

haar

knipt

.

staart

b Schrijf de woorden in de juiste kolom.

kn

st

sm

sn

knap

staat

smid

snoet

knul

stal

smult

knipt

stam
staart

6

Vul aan. Kies het woord, dek het af en schrijf het in de zin. Kies uit:
stoer – smult – klakt – stuk – springt
knagen – plan – snel
Mijn broer ziet een muis en
.

stoer

De muis

smult

van een

Mijn broer wil de muis verjagen. Hij
De muis houdt op met
Het

omhoog. Hij is niet

springt

plan

knagen

kaas.

stuk
klakt

met zijn tong.

.

werkt! De muis loopt

snel

weg.
Thema 1 - les 11
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9

7

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3

Oefen deze nieuwe werkvorm.
Elkaar controleren is niet
eenvoudig. Leer ze (elkaars)
fouten als leerkansen te zien.

4
5
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8

Bedenk overal drie woorden.

speer

sp

bv. spek
spoor

st

kn

br

bril

spuit

bruis

ster

klas

stap

kl

klim

stom

klok

knap

zweet

knol
knus

10

brok

zw

zwak
zwem
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Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

1
woorden 2
3
4
zinnen

Er ligt snoep in de kast.
De stal is rood.
De stam is ruw.
Mijn knoop is los.

5 Het spel is leuk.

Leerling 1
Er ligt snoep in de kast.
De stal is rood.
De stam is ruw.
Mijn knoop is los.

5 Het spel is leuk.

Leerling 1
Er ligt snoep in de kast.
De stal is rood.
De stam is ruw.
Mijn knoop is los.

5 Het spel is leuk.

Leerling 1
Er ligt snoep in de kast.
De stal is rood.
De stam is ruw.
Mijn knoop is los.

5 Het spel is leuk.

Leerling 1

98

zinnen

Van wie is die ster?
Ik speel nooit.
Ik knip niet graag.
Er staat een paard in de gang.

5 De knop is geel.

1
2
woorden
3
4
zinnen

Van wie is die ster?
Ik speel nooit.
Ik knip niet graag.
Er staat een paard in de gang.

5 De knop is geel.

1
2
woorden
3
4
zinnen

Van wie is die ster?
Ik speel nooit.
Ik knip niet graag.
Er staat een paard in de gang.

5 De knop is geel.

Leerling 2

1
woorden 2
3
4
zinnen

1
2
woorden
3
4

Leerling 2

1
woorden 2
3
4
zinnen

5 De knop is geel.

Leerling 2

1
woorden 2
3
4
zinnen

zinnen

Van wie is die ster?
Ik speel nooit.
Ik knip niet graag.
Er staat een paard in de gang.

Leerling 2

1
woorden 2
3
4
zinnen

1
2
woorden
3
4

Er ligt snoep in de kast.
De stal is rood.
De stam is ruw.
Mijn knoop is los.

5 Het spel is leuk.
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1
2
woorden
3
4
zinnen

Van wie is die ster?
Ik speel nooit.
Ik knip niet graag.
Er staat een paard in de gang.

5 De knop is geel.

Thema 1 - les 12

Er was eens ... een klas vol
klasgenootjes
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, spreken, luisteren, lezen
vragen over zichzelf schriftelijk beantwoorden
50 minuten

Samenhang

Materialen

In les 4 maakten de leerlingen kennis met prinses Kaatje die voor de
eerste keer naar school ging. In les 5 stelden ze klasafspraken op aan
de hand van verschillende situaties die uit de hand liepen. In les 10
verdienden de leerlingen een diploma door Kaatje en Roel te leren
hoe ze zich goed en gezond moeten gedragen.

Digitaal
>> bordboek

In deze les leert Kaatje haar klasgenoten beter kennen. De leerlingen
vullen een formulier in met informatie over zichzelf en leren zo hun
eigen klasgenoten beter kennen door elkaars formulieren te lezen.

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Een formulier vervolledigen met informatie over zichzelf.
Andere doelen
Bereid zijn kritisch om te gaan met het eigen handschrift en
met de vormgeving.
Eenvoudige vragen over verhalende en expressieve teksten
begrijpen.
Vragen stellen om informatie in te winnen: gesloten vragen.

Folio
>> taalschrift p. 23
>> bronnenblad 1
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenblad 2
Diversen
>> veertien rekenblokjes,
pareltjes, plastic schijfjes
of steentjes per duo
>> een omslag per vier
leerlingen
>> facultatief: weegschaal
en lintmeter

In concrete (lees)situaties reflecteren op de factoren van het
communicatieproces.
Strategie
Volgende schrijfstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar:
>> Voor het schrijven: het schrijfdoel bepalen; het publiek
bepalen.
>> Tijdens het schrijven: gedachten onder woorden brengen
door middel van woorden en zinnen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Groeien in verbondenheid met zichzelf (ik) en met de andere (jij).
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Voorbereiding
Voorzie per duo een veertiental blokjes, schijfjes ... om de figuren tijdens ‘Wie is het?’ af te dekken.
Kopieer kopieerblad 1. Er staan twee reeksen kaartjes op een blad. Je hebt een reeks nodig per groepje van vier
plus nog een voor jezelf. Knip ze uit en stop ze in een omslag.
Kopieer kopieerblad 2 voor elke leerling en voor jezelf.
Als je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), download dan het bronnenblad bij de les uit de
downloadbare bundel in het lerarengedeelte van bingel.be. Je hebt het nodig voor lesfase 1 (bronnenblad 2).

Woordenschat
Tekstwoorden
>> de klasgenoot

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> om de beurt
>> denken – delen – doen
>> interview

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Terwijl ze de vragen op kopieerblad 2 bespreken en invullen, staan de leerlingen stil bij hun uiterlijke trekken en
persoonlijkheidskenmerken. Door met een partner samen te werken leren ze zichzelf beter kennen.
Bij het bespreken van de kopieerbladen ontdekken ze kenmerken van andere leerlingen.
Elkaar goed leren kennen is noodzakelijk om een fijne groep te vormen.

Brug naar andere leergebieden
Godsdienst/zedenleer of als tussendoortje
Maak een spel ‘Wie is het?’ van de klas met foto’s van de leerlingen en jezelf.
Verdeel de klas in twee teams die tegen elkaar spelen, speel zelf tegen je klas of voorzie meerdere spelborden
zodat verschillende duo’s tegen elkaar kunnen spelen.
Het doel van het spel is om de klasgenoot van het andere team te raden door gerichte ja/nee-vragen te stellen.
Varieer in de vraagstelling. Stel vragen over hobby’s, over wat iemand goed kan, over wat iemand graag doet
op school ...

100

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 De klasgenoten van prinses Kaatje leren kennen
Projecteer de klasfoto van prinses Kaatje.
Overloop de figuren op de foto die je leerlingen al kennen: prinses
Kaatje, Norsi, Salima, Roel, Benjamin, prins kikker ...
Besluit dat er figuren op de foto staan die de leerlingen nog niet kennen.

bronnenblad 2

2 Naar het probleem van prinses Kaatje luisteren
Lees het verhaal ‘Prinses Kaatje heeft een probleem’ voor.
3 Het probleem van prinses Kaatje bespreken
>> Waarom wordt baas Baard boos op Kaatje? (Kaatje kent maar een paar
kinderen van haar klas.)
>> Waarom is het belangrijk dat Kaatje alle namen van de kinderen van
haar klas kent? (Je werkt, leert en speelt samen.)
>> Hoe zeg je tussen ' in één woord? (klasgenoten)
>> Ken jij alle namen van je klasgenoten al?
Duid twee leerlingen aan die elkaars naam moeten noemen.
Toon de kaart die Kaatje van haar vader kreeg om de namen te oefenen.
Kaatje moet de namen van haar klasgenoten oefenen: ik ken een leuke
manier om dat te doen!
4 ‘Wie is het?’ spelen
Coöperatief leren: om de beurt
Verdeel de klas in duo’s.
Neem een omslag met een set kaartjes.
Trek er zelf één kaartje uit en toon het niet aan de klasgroep.
Laat nu een leerling een kaartje trekken dat hij/zij wel aan de klasgroep
toont.
De leerling stopt het kaartje nu onder zijn taalschrift.
De duo’s spelen het spel van oefening 2 met één taalschrift.
Leg de bedoeling uit:
Jullie raden welk figuurtje op mijn kaartje staat. Ik raad dat van jullie.
Elk duo stelt me om beurt een vraag waarop ik met ja of nee kan
antwoorden.
Je mag me dus niet vragen ‘Welke kleur haar heeft het figuurtje?’, maar
bijvoorbeeld wel ‘Heeft het figuurtje bruin haar?’
Dan stel ik een vraag aan jullie. Ik kies één duo uit dat het antwoord mag
geven.
Na elke vraag leg je een blokje op elke figuur die het NIET kan zijn.
Als ik bijvoorbeeld vraag ‘Is het een dier?’ en het antwoord is ja,
dan leg ik een blokje op elk figuurtje dat geen dier is.
Alle vragen gaan over wat je ziet op de prenten.
Alle vragen moeten ja/nee-vragen zijn.
Wie het antwoord zeker weet, mag het zeggen.

bronnenblad 1

kopieerblad 1

kopieerblad 1
taalschrift p. 23
14 afdekvoorwerpen per duo
TIP! Omgekeerd redeneren is
voor heel wat leerlingen niet
evident. Model daarom heel
duidelijk welke figuurtjes je
elimineert en waarom.

TIP! Beperk het overdadig
raden door bv. maar drie
raadbeurten toe te staan.
TIP! Speel het spel eventueel
nog een keer of gebruik
het in een andere les als
tussendoortje.
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Speel het spel en model het stellen van vragen.
Benadruk goede vragen, stuur verkeerde vragen bij:
Bv. Een leerling vraagt: ‘Is het een wolf?’
Hoe kunnen we die vraag beter stellen? Als ik nu nee antwoord, weet je maar
één ding. Kom tot: ‘Is het een dier?’
5 Op het lesdoel focussen
Nu kent Kaatje een leuke manier om haar klasgenoten beter te leren kennen.
Misschien kan ze het spel samen met Roel spelen.
Het wordt tijd dat jullie je klasgenoten ook beter leren kennen.
Je stelt jezelf voor door vragen over jezelf schriftelijk te beantwoorden. Zo
maken we een klasgenotenboek.
Op het einde van de les raden we wie welke antwoorden opschreef.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
6 Vragen over mezelf beantwoorden
Coöperatief leren: interview
Verwijs naar oefening 1 in het taalschrift. Deel kopieerblad 2 uit en
overloop het met de leerlingen.
Op het einde van de les leest iemand anders jouw blad. Die moet raden wie
jij bent.
Waar let je op als je schrijft? (verzorgd, duidelijk en juist schrijven)
De leerlingen werken per twee. Afwisselend lezen ze een vraag. Ze
beantwoorden die eerst mondeling en noteren dan elk hun eigen
antwoord.
7 ‘Wie is het?’ spelen met de schrijfopdrachten
Coöperatief leren: denken – delen – doen
Verzamel alle kopieerbladen en voeg ook jouw exemplaar toe.
Geef elk duo twee kopieerbladen maar niet die van henzelf.
De duo's lezen de antwoorden en bekijken de tekeningen. Ze
overleggen van welke klasgenoot de fiche kan zijn.
Ze schrijven de naam van de vermoedelijke klasgenoot met potlood bij
vraag 7.
Laat elke leerling om de beurt een fiche omhoog steken en vertellen
wie volgens hem of haar de auteur ervan is.
Laat enkele leerlingen hun keuze verantwoorden. Vraag vervolgens de
auteur van de fiche om op te staan. Hadden de duo’s het bij het rechte
eind?

taalschrift p. 23
schrijfstrategie 3: Ik schrijf.
kopieerblad 2
TIP! Als je een weegschaal
en een lintmeter voorziet,
kunnen de leerlingen zichzelf
wegen en meten.
TIP! Laat duo's die klaar zijn
nog eens 'Wie is het?' spelen.

kopieerblad 2

TIP! Laat alle leerlingen
aan bod komen. Je spreidt
dit best over verschillende
lestijden.

Controleren en reflecteren
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Lees de doelen één voor één voor of laat een sterke leerling dat doen.
De leerlingen kleuren bij elk doel het passende aantal sterren of smileys.
Zo beoordelen ze de mate waarin ze het doel bereikten.
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taalschrift p. 23

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> werken in heterogene duo's samen.
>> maken oefening 1 tot en met 5 op het kopieerblad.
>> spelen ‘Wie is het?’ nog een keer met hun partner of een ander duo.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> maken oefening 1 tot 3 op het kopieerblad.
>> maken oefening 4 of spelen ‘Wie is het?’ nog een keer met hun
partner of een ander duo.

TIP! Schrijf begrippen voor
op een kladpapier als de
leerlingen daarom vragen.

L2 - Thema 1 - les 12 - lesgang
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les 12

Er was eens ... een klas vol
klasgenootjes
Ik kan vragen over mezelf beantwoorden en de antwoorden opschrijven.

1

Wie ben jij? Wie zijn je klasgenoten?
Vul het vriendenblaadje in.

2

Wie is het?

3

W

de klasgenoot
kind dat bij jou in de klas zit

Benjamin

Zara

Salima

prinses Kaatje

Tom

prins Kikker

Mekki

Rox

Bob

Hanne

ridder Roel

Rika

Samir

meester Gijs

Norsi

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon vragen over mezelf beantwoorden.
Ik kon de antwoorden op de vragen juist en verzorgd opschrijven.
Ik kon vragen stellen om een persoon te raden.
Ik kwam meer te weten over mijn klasgenoten.

Thema 1 - les 12
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Prinses Kaatje heeft een probleem
Prinses Kaatje rent vrolijk de grote zaal binnen.
“Papa, papa! Ik heb een foto van mijn klasje bij!”
Baas Baard kijkt op van zijn stapel koninklijke papieren.
Hij neemt Kaatje op schoot en kijkt naar de foto.
“Wat sta je er mooi op, Kaatje! Een echte prinses.”
Kaatje lacht heel trots.
Baas Baard kijkt verder.
“Hier zie ik meester Gijs, en daar staat Roel.
Wacht even. Dat is prins kikker en dit is Salima.”
Baas Baard wijst een ander meisje aan op de foto.
“Zo Kaatje, en hoe heet deze jongedame?”
“Euh ... Liesbeth? Of Fatima?”
Baas Baard gromt even en wijst een ander klasgenootje aan.
“Oh, dat is ... dat is dinges ... euh ... Willem, denk ik.”
“Kaatje! Wil je me nu vertellen dat je de namen van je klasgenoten niet allemaal kent?” baas
Baard klinkt boos.
“Maar dat kan toch helemaal niet.
Jullie werken, leren en spelen de hele dag samen.
Dan ken je elkaars naam toch wel?”
Kaatje haalt haar schouders op.
“Het zijn zó veel namen”, zucht ze.
“Dan zit er maar één ding op, jongedame. Oefenen!”
Baas Baard haalt een kaart uit de lade.
Een kaart met foto’s en telkens een naam erbij.
Kaatje begint ijverig te oefenen.

L2 - Thema 1 - les 12 - bronnenblad 1
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Benjamin

Zara

Salima

prinses Kaatje

Tom

prins Kikker

Mekki

Rox

Bob

Hanne

ridder Roel

Rika

Samir

meester Gijs

Norsi
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Schrijf je

naam nie
t
op je bla
d!
Anders v
erklap je
alles.

1 Zo zie ik eruit!
Kleur ogen
Ik ben

Kleur haar 

W

iets verklappen
iets vertellen dat eigenlijk
nog geheim is

groter dan 1 meter.
juist 1 meter.
kleiner dan 1 meter.

Ik weeg 

kilo.

Dit draag ik graag:
Geef het kind jouw haar
en je leukste kleren!

2 Dit is mijn gezin
Ik woon in deze stad/dit dorp: 
Ik woon in deze straat: 
Op nummer

bus

Wie woont er nog bij jou?
mama

kleine broer

papa

grote zus

grote broer

kleine zus




3 Zo ben ik
Ik eet graag: 

.

Dit lust ik niet: 

.

Mijn hobby’s: 

.

Ik kan heel goed: 

.

Dit dier is leuk: 

.

Hier word ik blij van: 

.

Het leukste sprookje vind ik: 

.

Ik speel graag met deze kinderen: 

.
L2 - Thema 1 - les 12 - kopieerblad 2

107

4 Ja of nee?
Kleur het bolletje groen als je het leuk vindt.
voetbal

tekenen

lezen

opruimen

zingen

schrijven

turnen

speeltijd

5 Er was eens ...
Je doet mee in een sprookje.
Wie wil je zijn?
Teken jezelf als figuur uit een sprookje.

6 Klaar? Hang je blad op het bord.
7 Vul dit kader niet zelf in!
Jij bent  .
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Thema 1 - les 13

Kortverhalen ‘Tover-kaas’, ‘Ridder Rob’
en ‘Een tuin-prinses’
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
een kortverhaal lezen
25 minuten

Samenhang

Materialen

De woordtypes in deze les kwamen in het eerste leerjaar uitgebreid
aan bod. Er is voor elke groep (A, B of C) een ander kortverhaal op
het eigen leesniveau.
>> Tover-kaas is geschreven op niveau einde eerste leerjaar.
>> Ridder Rob is geschreven op niveau midden tweede leerjaar.
>> Een tuin-prinses is geschreven op niveau einde tweede leerjaar.

Folio
>> leesboek p. 14-16

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Basisvertrouwen ontwikkelen.

Voorbereiding
Maak op basis van de resultaten van de voorbije leeslessen een indeling voor deze week in A-, B- en C-lezers.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> duolezen
>> koorlezen

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Geef complimenten aan de moeilijke lezers, zodat hun basisvertrouwen groeit. Laat in de groepen de lezers
elkaar positief bevestigen met een compliment of zelfs een applausje.

L2 - Thema 1 - les 13 - lesgang
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verdeel de klas in de drie groepen volgens leesniveau. Laat de leerlingen
het leesboek voor zich nemen:
>> de A- en de B-lezers op p. 14,
>> de C-lezers op p. 15 (B-tekst).
Verduidelijk het lesdoel: Je leest een verhaal. Na het lezen vertel je met
je eigen woorden je verhaal aan anderen. Het is belangrijk dat je de tekst
aandachtig leest, zodat je goed begrijpt wat er gebeurt en waarom het
gebeurt.

leesboek p. 14-15

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Leestijd
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (A/B/C)
Verduidelijk eerst de werkwijze voor de B- en de C-lezers.
De B-groep leest eerst in stilte Tover-kaas. Vervolgens lezen ze Ridder Rob
eerst in duo en dan in stilte.
De C-groep leest eerst in stilte Ridder Rob. Vervolgens lezen ze Een tuinprinses eerst in duo en dan in stilte.

TIP! Als ze klaar zijn met de
twee teksten, mogen de
B- en C-lezers ook de andere
tekst nog lezen. Eerst voor
zichzelf, daarna in tweetallen.

De A-groep leest onder jouw begeleiding.
Lees eerst het verhaal hardop voor.
Vervolgens lees je het verhaal in koor met de leerlingen: lees samen de
tekst hardop.
Ten slotte mogen ook de A-lezers in duo lezen.

TIP! Laat enkele A-lezers in
het kort vertellen waarover
het verhaal gaat om na te
gaan of ze de tekst begrepen
hebben. Ze vullen elkaar
daarbij aan.

Controleren en reflecteren
3 De lesopdracht in groep uitvoeren
Laat een A-, een B- en een C-lezer samenzitten en elk met eigen
woorden vertellen waar het laatste verhaal dat ze lazen over gaat.
4 Op het verhaal en het leesproces reflecteren
Reflecteer op de verschillende verhalen:
>> Hoe vond je het eerste verhaal dat je las?
>> Zou je de verhalen die je nog niet las willen lezen?
Reflecteer op het leesproces:
>> Wat ging goed? Wat verliep moeilijk?
>> Hoe verliep het samen lezen?
>> Waarop moet je nog oefenen?
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TIP! Voorzie een opdracht
voor heel snelle lezers, bv.
vijf vragen over het verhaal
bedenken, er een stripverhaal
bij schetsen, oefenen op het
expressief lezen ...

Thema 1 - les 14

Er waren eens ... een reus en een geitje
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken, spreken, luisteren
verkleinwoorden herkennen
25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kwamen al heel wat verkleinwoorden tegen en
gebruiken ze vaak, al dan niet bewust.
In deze les staan we stil bij het gebruik ervan. De leerlingen ervaren
waarom ze verkleinwoorden gebruiken.
Ze gebruiken verkleinwoorden doelbewust om een boodschap op
de gewenste manier over te brengen.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 24-26
>> bronnenbladen 1-2
Diversen
>> kladpapier

Hoofddoel van de les
Reflecteren op de vorming van verkleinwoorden.
Andere doelen
>> Bereid zijn het taalgebruik aan te passen aan de situatie.
>> Zich inleven in herkenbare rollen en situaties en vanuit de
eigen verbeelding daarop inspelen.
Voor hen bestemde instructies, waarbij gevraagd wordt
mondeling te handelen, begrijpen en uitvoeren.
Een voorgelezen verhaal uitbeelden terwijl de leraar vertelt.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Als je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), download dan de bronnenbladen bij de les in
het lerarengedeelte van bingel.be. Je hebt ze nodig bij lesfase 1 en 2.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> tweegesprek
>> genummerde hoofden

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
De instap is een leuk bewegingstussendoortje maar biedt ook een kans om te leren en ervaringen op te doen.
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Brug naar andere leergebieden
Gebruik het verhaal van reus Beer of geitje Benjamin als bewegingstussendoortje.
Zo kun je ook op bezoek gaan bij kabouter Pif (superklein), bij de grote boze wolf (heel snel, want je bent bang
dat hij thuiskomt), bij het heksje (verwonderd: wat voor rare dingen heeft zij in haar kamer staan?), bij prinses
Kaatje (heel sierlijk en deftig), bij de kikker ...

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op bezoek bij reus Beer en geitje Benjamin
In sprookjesland woont reus Beer naast geitje Benjamin.
We gaan op bezoek bij de reus.
Stappen jullie met reuzenpassen mee zijn huis binnen?
Maak duidelijk dat de leerlingen het verhaal zullen uitbeelden terwijl je
het vertelt. Alle bewegingen zijn groot.
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TIP! Laat de leerlingen
naast hun bank staan, doe
de oefening in een grotere
ruimte of op de speelplaats.

Ik doe de deur open.
Pfoe, die is zwaar.
In de gang staat een kapstok.
Aan de kapstok hangt de jas van de reus.
We gaan de trap op.
Die treden zijn hoog!
Daar is het bed van de reus.
Kom, we klimmen langs de poot omhoog.
Nu springen we op het bed.
Gooien we zijn kussen door de kamer?
Het is te zwaar!
We tillen het kussen samen op.
1,2,3 en nu zwieren we het door de kamer.
Gaan we eens naar de keuken?
Kijk eens wat een grote glazen en borden!
Nu ben ik benieuwd naar het huis van geitje Benjamin.

bronnenblad 1
TIP! Gebruik een zware stem
om alles reusachtiger te doen
lijken.

Bij het volgende verhaaltje zijn de bewegingen beduidend kleiner.
Hé, die deur is veel kleiner!
Wat een schattig deurtje!
Kom, we piepen binnen.
Hier hangt een jasje aan het kapstokje.
Zou dat van Benjamin zijn?
We gaan het trapje op.
Wat een kleine treetjes.
Hier is het slaapkamertje van Benjamin.
Wel gezellig!
Gaan we even op zijn bedje zitten ?
Wacht, er zit iets onder mijn billen.
Ooh, het is het knuffeltje van Benjamin.
Ik zet het even hier, naast zijn lampje.
Kom, we gaan snel weer naar buiten voor geitje Benjamin thuiskomt.

bronnenblad 2
TIP! Gebruik een hoge stem
om alles kleiner te doen
lijken.
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2 Het huis en het huisje bespreken
Vergelijk de twee bezoeken.
We gingen niet echt bij de reus en bij Benjamin op bezoek en toch wisten
jullie dat bij de reus alles groot was en bij Benjamin alles klein.
Hoe wist je dat? Heb ik dat verteld? (We deden er gebaren bij. Bij Benjamin
hoorden we woorden zoals deurtje, jasje, bedje ...)
Projecteer de beide huizen.
Laat de items uit het interieur benoemen als:
deur – deurtje
jas – jasje
bed – bedje
Waarom veranderen jullie elke keer het woord? (Bedje, jasje en deurtje
duiden aan dat iets klein en/of schattig is.)

bronnenbladen 1 en 2

3 Op het lesdoel focussen
Als je wilt uitleggen dat iets klein, lief of schattig is, gebruik je
verkleinwoorden. Je denkt na over verkleinwoorden en over wanneer je die
gebruikt. Je herkent ze in een tekst.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Verkleinwoorden aanduiden en gebruiken
Coöperatief leren: tweegesprek
De leerlingen maken oefeningen 1 tot en met 3 samen met een
partner.

taalschrift p. 24-25

5 Nabespreken
Verbeter oefening 2 klassikaal.
Laat verwoorden waarom ze enkele prenten doorstreepten.

Controleren en reflecteren
6 De taalweter lezen
Lees met de leerlingen de taalweter Wat is een verkleinwoord?
Laat hun extra voorbeelden formuleren.
7 Het zelfevaluatiekader invullen
Lees het doel voor of laat een leerling dat doen.
De leerlingen beoordelen voor zichzelf in hoeverre ze het doel goed,
minder goed of helemaal niet konden.
Ze kleuren het overeenkomstige aantal sterren of smileys.

taalschrift p. 26

taalschrift p. 26

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> maken oefening 1 en 2 met een partner.
>> kunnen bij oefening 3 de verkleinwoorden op een kladpapier
noteren.

kladpapier

L2 - Thema 1 - les 14 - lesgang
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Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1 met een partner.
>> maken oefening 2 in een miniklasje met ondersteuning van de leraar.

Na de les

Vraag om tegen de volgende les (Vlot en vloeiend lezen: vrij lezen) een boek naar keuze mee te brengen.
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les 14

Er waren eens ... een reus en een geitje
Ik kan een verkleinwoord gebruiken om te zeggen dat iets klein, lief of schattig is.

1

Lees de zin. Welke prent is juist?
1 Roel eet een taart met een kersje erop.
X

2 Kijk, dat poesje eet uit een bakje.
X

3 Aan die tak groeit een peertje.
X

24
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2

De leerlingen lezen de tekst
en kleuren de prenten die een
verkleinwoord weergeven.
De andere prenten worden
doorstreept.

Kleur:
de verkleinwoorden in de tekst.
Zet een streep door de prenten zonder verkleinwoord.

Het bankje staat onder een boom.
Er loopt een poesje door de wei.
En kijk, daar loopt ook een hond.
De jongen speelt met een balletje.
Het zusje danst.
Ze plukt een roosje.
Ze eten samen een koekje.
De appel is voor later.

3

De leerlingen vertellen aan
een partner wat ze in het
muizenhol zien. Ze benoemen
alles met een verkleinwoord.

Wat zie je in het huis van muis Trees?
Vertel het aan je buur. Gebruik verkleinwoorden.

Thema 1 - les 14
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Wat is een verkleinwoord?
Verkleinwoorden gebruik je om:

Het was een ongelukje!

> iets kleins aan te duiden.
Bv. Ik heb een broertje.
> iets liefs aan te duiden.
Bv. Wat ben jij toch een schatje!
> iets onbelangrijks aan te duiden.
Bv. Het was maar een ongelukje!

4

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon een verkleinwoord gebruiken om aan te duiden dat iets klein,
lief of schattig is.
Ik kon de verkleinwoorden in een tekst herkennen en aanduiden.

26
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Thema 1 - les 15

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les lezen de leerlingen in een boek naar keuze.

Folio
>> leesboek p. 6 (alleen
A-lezers)

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.
Andere doelen
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.

Diversen
>> boek naar keuze van de
leerling

Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of uit de bibliotheek meebrengen.

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Begeleid leerlingen die niet graag lezen bij het vinden van een boek. Bied hun verschillende tekstsoorten aan:
informatieve boeken, strips, verschillende genres fictieboeken ... Peil naar hun interesses en geef hun extra
kansen om te vertellen over wat ze gelezen hebben.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> koorlezen

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk het doel van deze les:
>> Iedereen leest in een boek naar keuze. Dat boek mag een verhaal
zijn, een informatief boek zijn, een strip, een tijdschrift ...
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>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen kiezen voor een boek uit
de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken hebben als voordeel dat
ze erg compact zijn en dat je ze binnen de voorziene tijd helemaal
kunt uitlezen.
>> Sta leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen. Ze
kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor opteren, geef je best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de stillezers zo weinig mogelijk storen.
>> Maak duidelijke afspraken rond het lezen: waar mogen leerlingen
zitten? Wat als hun boek uit is?
Geef de leerlingen een algemene opdracht m.b.t. de inhoud die ze lezen
en die ze moeten uitvoeren tegen het einde van de leestijd.
>> Fictie: Was er iets in dit boek dat je zelf wel eens hebt meegemaakt?
Wat ging er bij jou hetzelfde en wat was anders?
>> Non-fictie: Kies een foto of een prent die je erg aansprak. Vertel
waarom dat zo is.

TIP! Zet de algemene
opdrachten op kaartjes
en laat de leerlingen een
opdracht trekken.

Leerlingen die een boek uitlezen, krijgen een bijzondere opdracht:
>> Fictie: Ontwerp je eigen boekenlegger (vraag materiaal aan de juf of
meester). Je boekenlegger moet passen bij het verhaal.
>> Non-fictie: Kies een foto. Vertel daar straks iets bij.

TIP! Stimuleer om een
boek uit te lezen door leuke
opdrachten te voorzien
die ze alleen dan mogen
uitvoeren.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Leestijd
Coöperatief leren: koorlezen (A)
Laat de leerlingen van de B-groep en de C-groep naar eigen keuze lezen
in een boek. Laat leerlingen die dat willen fluisterend hardop lezen of
duolezen (in dat geval kiezen ze samen een boek).
Begeleid ondertussen de A-groep. Grijp terug naar het verhaal van les 2.
Lees de tekst nogmaals in koor.
Laat daarna ook de A-groep vrij lezen in een boek naar keuze.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces reflecteren
Bespreek:
>> Wat heb je gelezen?
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek?
>> Wat ben je te weten gekomen?

leesboek p. 6
TIP! Zelf in een boek
(modelling), of begeleid een
moeilijke lezer bij het lezen van
zijn of haar boek: duolezen,
samen een informatief boek
lezen en extra duiding geven ...

4 De algemene opdracht controleren
Verwijs naar de algemene opdracht. Kies uit twee opties:
1 Kies er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de klas.
2 Laat groepen van een drietal leerlingen voor elkaar de algemene
opdracht uitvoeren (al dan niet samengesteld uit leerlingen met
dezelfde opdracht). Zo komt iedereen aan de beurt.
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Thema 1 - les 16

Er was eens ... een poppenspel
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

taalspel - drama, spreken
een poppenspel spelen aan de hand van een kort scenario
25 minuten

Samenhang

Materialen

In de vorige lessen leerden de leerlingen een aantal sprookjesfiguren
kennen. In les 4 gebruikten ze vingerpopjes om een dialoog tussen
prinses Kaatje en baas Baard te spelen.

Digitaal
>> bordboek

In deze les spelen de leerlingen korte dialoogjes met vingerpopjes
of handpoppen. Ze gebruiken hun stem zo expressief mogelijk.

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Ervaringen, gevoelens, ideeën en fantasieën uiten in spel.
M

Folio
>> kopieerbladen 1-3
Diversen
>> vingerpopjes uit les 4
>> satéprikkers
>> facultatief: doek of
poppenkast

Andere doelen
>> Improviseren in verschillende verbale en non-verbale
spelvormen.
>> Bereid zijn het taalgebruik aan te passen aan de situatie.
>> Bereid zijn om in communicatie respect en waardering op
te brengen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Basisvertrouwen ontwikkelen.

Voorbereiding
Gebruik de vingerpopjes van prinses Kaatje en koning Baard uit les 4.
De vingerpopjes van kopieerblad 1 maken de leerlingen best op een moment dat aan deze les voorafgaat.
Voorzie eventueel extra vingerpopjes of poppenkastpoppen van sprookjesfiguren of laat de leerlingen er zelf
meebrengen.
Kopieer kopieerblad 2 eenmaal per zes leerlingen en knip de spelsituaties uit. Elk duo heeft één kaartje nodig.
Lamineer ze voor hergebruik.
Knip de foto’s van kopieerblad 3 uit, lamineer ze en bevestig ze op een satéprikker. Zo kunnen de leerlingen ze
in hun spel verwerken.
Voorzie wat tafels met een doek erover of een poppenkast zodat de leerlingen een echt poppenspel kunnen
brengen.
Plan deze les eventueel voor een les muzische vorming zodat de leerlingen langer kunnen doorwerken voor ze
hun spel opvoeren.
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Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Doordat ze zich letterlijk kunnen verstoppen achter een doek of tafel en het poppenspel voor een kleine
groep spelen, valt voor heel wat leerlingen een drempel weg. Via hun popje kunnen ze zich expressief uiten en
bovendien genieten van het spreken. Door die succeservaring durven ze een volgende keer misschien wel iets
vertellen voor een groep.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Zich in een figuurtje inleven
Elke leerling kiest een vingerpopje of een poppenkastpop.
Maak een grote kring.
Stel je eigen poppenkastpop voor. Bv.:
Hallo, ik ben Kabraka.
Ik ben een gemene heks.
Ik lust graag paddenslijm.
Wie ben jij?
De leerling die naast de leraar zit, stelt zijn popje voor. Laat alle
leerlingen hun figuurtje kort voorstellen.
Bevestig leerlingen die het popje laten bewegen, een andere stem
gebruiken, luid en duidelijk praten.
Benadruk wat ze goed doen en moedig hen aan.
2 Spelduo’s vormen
Maak groepen van zes leerlingen. Ze nemen hun vinger- of handpop
mee.
Binnen elke groep vormen de leerlingen duo’s.
Leg uit dat ze zo dadelijk met een partner een poppenspel gaan
inoefenen. Dat poppenspel brengen ze achteraf voor de twee andere
duo’s van hun groep.
Laat elk duo een spelkaartje trekken.

vingerpopjes van
kopieerblad 1 of
poppenkastpoppen

TIP! Gebruik een expressieve
stem en een sterke intonatie.
Beweeg de pop terwijl ze
praat.

TIP! Zorg voor wat variatie
aan figuurtjes bij het indelen
van de groepjes.
kopieerblad 2 (spelsituaties)

3 Op het lesdoel focussen
Op elk kaartje staat welke dingen er in je verhaal aan bod moeten komen.
Bedenk met je partner hoe het verhaal verdergaat en hoe het eindigt.
Op het einde van de les speel je het hele verhaal met de popjes voor de rest
van je groep. Je gebruikt je stem expressief en laat het popje bewegen zoals
we oefenden.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Het verhaal bedenken en oefenen
De duo's bedenken het verhaal terwijl ze met hun popjes spelen. Bezorg
elk groepje de nodige spelattributen van kopieerblad 3.

vingerpopjes of
poppenkastpoppen
kopieerblad 3
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5 Het poppenspel spelen
Breek de oefentijd af als tot je merkt dat de verhalen in grote lijnen
vastliggen.
Laat de duo’s om de beurt plaatsnemen achter de poppenkast of
speeltafel en hun verhaal voor de andere twee duo's spelen. De anderen
kijken en luisteren.

TIP! Beperk de oefentijd.
Laat de leerlingen vooral
improviseren.
doek of poppenkast

Controleren en reflecteren
6 Elkaars werk beoordelen
Het ‘publiek’ overloopt het spelkaartje van de poppenspelers. De
leerlingen bekijken of de voorwerpen en de verhaallijn in het spel
werden gebruikt.
Elke leerling verwoordt kort zijn mening bij het poppenspel: was het
grappig, spannend, boeiend, interessant ... ?
Begeleid je leerlingen in het geven van opbouwende kritiek.
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kopieerblad 2
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en

doen om

Wat gaat

normaal te maken?

zich als

Hoe voelt

?

weer

is veranderd in een

.

mee naar huis.

afpakken.

.

Hoe gaat het verder?

Oeps!

wil de

neemt de

vindt een

Dit gebeurt er:

Het verhaal gaat over

liggen.

Hoe loopt het af?

?

?
Hoe komt alles weer goed?

Wat zit er in het

neemt?

Wat gebeurt er als je een slok

?

Wat is het plan van

ook van het

Hoe gaat het verder?

drinkt toch.

gevaarlijk.

roept “stop!” Misschien is het wel

drinken.

Drinkt

vangen.

zien een

heeft dorst en wil van het

en

Dit gebeurt er:

Het verhaal gaat over

Hoe gaat het verder?

Samen gaan ze het

.

heeft een plan.
Hij heeft een

.

wil hen pakken.

Ze zijn bang voor het
Oh nee! Het

en

lopen door het bos.

Ze horen rare geluiden.

en

Dit gebeurt er:

Het verhaal gaat over
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Thema 1 - les 17

Vlot en vloeiend lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
leestechnisch oefenmateriaal lezen: mmkm- en mkmm-woorden en nk (herhaling)
25 minuten

Samenhang

Materialen

Deze les is een herhalingsles. De woordtypes in deze les kwamen in
het eerste leerjaar uitgebreid aan bod.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> leesboek p. 15-16

Hoofddoel van de les
Woorden met eenvoudige medeklinkerclusters vooraan en/of
achteraan verklanken.
Andere doelen
>> Woorden met moeilijke klank-letterkoppelingen
verklanken: woorden met nk.
>> Woorden met eenvoudige medeklinkerclusters vooraan
en/of achteraan verklanken.
>> Zinnen met klankzuivere meerlettergrepige woorden die
uit één regel bestaan correct en vlot lezen.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Basisvertrouwen ontwikkelen.

Voorbereiding
Maak op basis van de resultaten van de voorbije leeslessen een indeling voor deze week in A-, B- en C-lezers.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> fris

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> duolezen
>> koorlezen

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Geef de groep moeilijke lezers veel bevestiging bij het lezen. Geef positieve opmerkingen over hun
vooruitgang, hun werkhouding enz.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Laat de leerlingen er hun leesboek bijnemen op p. 15.
Verduidelijk het lesdoel: We oefenen het lezen van woorden en zinnen die
jullie in het eerste leerjaar leerden lezen. Deze les letten we ook speciaal op
woorden met nk op het einde.

leesboek p. 15

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Leestechnisch materiaal lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A/B/C): woorden
Verwijs naar oefening 1 van het leesboek. Lees de eerste kolom
woorden hardop voor. Model de aanpak van het technisch lezen: lippen
klaarzetten voor de eerste klank, de klank lang maken terwijl je naar de
volgende letters kijkt, dan die letters verklanken. Je kunt dat ook door
een sterke lezer laten voordoen.
Nadat je de kolom hebt voorgelezen, laat je die opnieuw hardop lezen
door de hele klas. Let erop dat alle leerlingen meelezen.

leesboek p. 15
TIP! Controleer tussentijds of
de indeling (A, B of C) klopte.
Pas waar nodig aan.

Vervolgens pak je op dezelfde manier de tweede kolom aan.
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (B/C): zinnen
Zet eerst de A-groep aan het werk. Zij lezen de woordenrijtjes nogmaals
fluisterend voor zichzelf.
Geef ondertussen de B- en de C-groep een korte instructie over het
duolezen.
Je leest samen met je buurmeisje of -jongen. Om de beurt lees je een zin
van oefening 2 en 3. Als je klaar bent, lees je de zinnen nog een keer om de
beurt, maar nu begint de ander.
Ga vervolgens zelf met de A-groep aan de slag. Laat de leerlingen
oefening 2 en 3 voor zich nemen. Vertel dat je samen met hen zin voor
zin gaat lezen (koorlezen).
Ik lees eerst een zin alleen hardop voor. Jullie lezen in stilte mee. Als ik de zin
gelezen heb, lees ik hem nog een keer. Dan lezen jullie hardop mee.
3 Een verhaal lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (A/B/C): tekst
Laat alle leerlingen oefening 4 voor zich nemen.
We lezen het verhaal ‘Een domme draak’. Het gaat over een prins die met een
prinses wil trouwen. Maar dan moet hij eerst de draak verslaan. Gelukkig is
de draak niet erg slim.
Hoe noem je een verhaaltje met draken en prinsen meestal?

TIP! Wissel de samenstelling
van de tweetallen bij elke
leestechnische les.
TIP! Geef duo’s van de B- en
de C-groep die snel klaar
zijn een extra opdracht. Zij
lezen de tekst opnieuw, maar
nu met veel aandacht voor
intonatie en stemgebruik.
TIP! Je kunt bij deze oefening
ook echolezen. Jij leest
een zin hardop voor, de
leerlingen lezen hem hardop
na.
leesboek p. 16

Laat de leerlingen andere sprookjes noemen die ze kennen, al dan niet
met draken.
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De leerlingen van de B- en de C-groep lezen in duo het verhaal, waarbij
de B-groep het basisgedeelte leest (tot aan de witregel) en de C-groep
de hele tekst. De tweetallen hoeven nu niet om beurten een zin te
lezen, maar delen het verhaal in enkele langere stukken in. Elke leerling
leest bv. vijf regels. Na de eerste beurt wisselen ze de rollen om.
Neem zelf de A-groep onder je hoede. Lees eerst in koor de basistekst,
en laat ook hen vervolgens in duo hardop lezen. Zij kunnen best zin per
zin lezen. Als er voldoende tijd is, kunnen ze nog van rol wisselen.

TIP! Lees de tekst eerst
helemaal voor.

Controleren en reflecteren
4 Naar het vervolgdeel luisteren
Lees op het einde van de les het vervolgdeel voor of laat het voorlezen
door een sterke lezer, zodat ook de A- en de B-lezers de hele tekst te
horen krijgen.
5 De inhoud van het verhaal bespreken
Bespreek de inhoud van het verhaal aan de hand van enkele vragen, bv.:
>> Waarom gaat de prins naar de koning?
>> Wat moet de prins doen voor hij met de prinses mag trouwen?
>> Waar ligt de draak?
>> Waarom schrikt de prins als hij de draak ziet?
>> Welk plan bedenkt de prins?
>> Wat gebeurt er als de draak ‘Wat moet dat?’ roept?
>> Waarom is dat fijn voor de prins?
>> ...
6 Op het lezen en het coöperatief leren reflecteren
Bespreek:
>> Wat liep goed? Wat kon beter?
>> Hoe plan je het de volgende keer beter te doen?
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TIP! Laat het verhaal
naspelen.

Thema 1 - les 18

Woorden net als tram, fles en sliep
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
woorden met tr, fl, sl, zw, dr, pl enz.
1 week - 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen leren woorden met twee medeklinkers vooraan
schrijven. Ze kennen de hoorstrategie en schreven al woorden met
gedekte en vrije klinkers in een gesloten lettergreep.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Woorden met een of meer medeklinkers vooraan en/of
achteraan correct schrijven.
>> Leestekens gebruiken en erover reflecteren: de punt, het
vraagteken, het uitroepteken.
Andere doelen
Bereid zijn na te denken over het eigen lees- en schrijfgedrag.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Op een constructieve manier met feedback omgaan.

Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> losse letterkaartjes
(kopieerblad van les 3)
Diversen
>> schrijflei
>> post-its of kladpapier
>> afdekkaartjes
>> facultatief: fototoestel of
smartphone

Voorbereiding
Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee 2. Heel
zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Leg een blokje post-its klaar of zorg voor kladpapier. Denk na over welke leerlingen je naast elkaar zet. Bij heel
wat oefeningen moeten ze met hun buur samenwerken.
Als je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), bekijk dan het bordschema voor lesfase 2 in de
downloadbare bundel in het lerarengedeelte van bingel.be.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee

Persoonsgebonden ontwikkeling
Leerlingen moeten zichzelf evalueren. Leer hun zichzelf correct in te schatten. Hebben ze echt wel getwijfeld
over de schrijfwijze van de woorden? En was twijfelen nodig? Leer passende en constructieve feedback geven.
Leer hun omgaan met feedback en verduidelijk dat je uit feedback kunt leren.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Dicteer de woorden. De leerlingen schrijven op hun schrijflei of spellen
mondeling.
>> spin
Er zit een ... in het web.
>> tram
Wacht hier op de ... .
>> smal
Hun straat is erg ... .
>> steek
Ik ... mijn hand op.
Projecteer de correctiesleutel en laat de leerlingen hun dictee nakijken.
>> Welk woord kon je makkelijk schrijven?
>> Welk woord was moeilijk?
>> Kon je het tempo volgen?
>> Hoe lukte het om je werk zelf na te kijken?

schrijflei

spellingschrift p. 11

2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Daag de leerlingen uit om alle woorden van de topprent te ontdekken
(brief, gleuf, tram, fles, broek, kleur, groen, vlees, slaap, zwem, zweet). Schrijf
die één voor één op het bord. Laat de leerlingen achterhalen waarom ze
samenhoren. Ze hebben immers allemaal twee medeklinkers vooraan.
3 Directe instructie
Laat de woorden uit de topprent rubriceren.
Welke horen samen? Welke hebben dezelfde beginmedeklinkers?
Model de strategie:
1 Ik lees het woord.
2 Ik hak en luister goed.
3 Ik schrijf op wat ik hoor.
4 Ik lees wat ik schreef.
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Geef de leerlingen per twee een post-it. Elk duo verzint vijf korte
woorden met twee medeklinkers vooraan. Bespreek de woorden
klassikaal. Per uniek woord krijgt het duo een punt. Als een ander duo
ook dat woord geschreven heeft, krijgen ze geen punt. Het duo met de
meeste punten wint.
Laat enkele leerlingen aan bod komen die de strategie voor woorden
met twee medeklinkers vooraan nog eens verwoorden: ik lees, ik hak de
woorden, ik luister goed, ik schrijf op en ik controleer.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 maken.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken de oefening individueel. Als ze klaar zijn bedenken ze zelf een
woord met de spellingmoeilijkheid en een zin waarin dat woord past.
>> kunnen nog een partnerdictee houden als ze snel klaar zijn.
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post-its
TIP! Wijs erop dat er
moeilijkheden op kunnen
duiken die ze nog niet
geleerd hebben. Toon
de juiste schrijfwijze
maar verduidelijk dat die
moeilijkheden later aan bod
komen.
spellingschrift p. 11

Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de oefening individueel. Als ze klaar zijn bedenken ze zelf
twee passende woorden bij deze oefening.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefening in miniklas onder begeleiding.
>> gebruiken afdekkaartjes indien nodig.
>> modellen om de beurt de oplossingsmethode.
>> staan woord per woord stil bij de twee medeklinkers vooraan.
Leggen die met hun letterkaartjes.
Verlengde instructie
Overloop deze stappen:
>> Ik lees het woord.
>> Ik dek het af.
>> Ik zeg het woord hardop.
>> Ik spreek twee medeklinkers vooraan uit.
>> Ik schrijf de twee medeklinkers vooraan op.
>> Ik schrijf de rest van het woord op.
>> Ik lees na wat ik schreef.
>> Ik controleer of het woord juist geschreven is.

afdekkaartjes
losse letterkaartjes

TIP! Bespreek de fouten met
de leerlingen en laat ze hun
eigen fouten verwoorden.

Inoefening (25 minuten)
6 De leerstof herhalen
Welke moeilijkheid bespraken we? Ken je nog voorbeelden?
Zet de leerlingen op weg en laat hen even nadenken. Laat alle
leerlingen rechtstaan. Duid ze dan in snel tempo een voor een aan om
hun woord (met twee medeklinkers vooraan) te zeggen. Als het woord
twee medeklinkers vooraan heeft, stampt iedereen met zijn linker- en
rechtervoet. Voorbeeld: trap (stamp, stamp), brood (stamp, stamp), klas,
pot ...
Maak duo’s. Projecteer de woorden en laat de leerlingen één van de
woorden op elkaars rug schrijven. De ene schrijft, de andere ontdekt. Bij
het volgende scherm wisselen de rollen. Evalueer:
>> Had je het juiste woord gevoeld?
>> Heb je bij het schrijven aan de twee medeklinkers vooraan gedacht?
7 Schriftelijk oefenen en aandacht schenken aan leestekens
Laat oefeningen 2 tot en met 7 in het spellingschrift maken.

TIP! Spreek de woorden
traag uit. Leg nadruk op de
twee medeklinkers vooraan

Schrijf enkele woorden van
oefening 1 op het bord.

spellingschrift p. 12-13

Sta even stil bij oefening 6 waar de leerlingen op het einde van de zin
een punt, vraagteken of uitroepteken moeten invullen.
Bespreek:
>> Een punt staat op het einde van een mededelende zin.
>> Een vraagteken staat op het einde van een vraag.
>> Een uitroepteken staat op het einde van een uitroep.
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Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken zowel de basis- als de uitbreidingsoefeningen.
>> fotograferen als ze klaar zijn voorwerpen waarvan de naam met twee
medeklinkers begint.

fototoestel of smartphone

Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen samen met de leraar.
>> staan bij elk woord stil bij de twee medeklinkers vooraan. Ze spreken
eerst de twee medeklinkers uit en noteren daarna.
>> leggen eventueel de woorden met hun letterkaartjes.

losse letterkaartjes

Verlengde instructie
>> Ik zeg het woord hardop.
>> Ik bedek het woord.
>> Ik spreek de twee medeklinkers vooraan traag uit.
>> Ik schrijf de twee medeklinkers vooraan op.
>> Ik schrijf de rest van het woord op.
>> Ik lees na wat ik schreef.
Oefening 2: laat de verschillende medeklinkercombinaties leggen met
de losse letterkaartjes of ze op een kladpapier schrijven.
Oefening 4: laat eerst mondeling enkele tegenstellingen bedenken:
dik/dun, rijk/arm, sterk/zwak ...
Oefening 7: bespreek eerst wat er op de prent te zien is: een groene
deur, een zwart dak, dropjes, een trap van koek ...

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 8.

spellingschrift p. 14

Leerling 1
1 Er zit een krul in mijn haar.
2 In een fles cola zit prik.
3 Nand eet een slak op.
4 Bert is niet dwaas.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

fles

krul, slak

Woorden in zin

dwaas

Leestekens/hoofdletters
Totaal /5
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punt
2
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TIP! De puntenverdeling in
de roosters is facultatief.
TIP! Vestig de aandacht op
de Ik twijfel-kolom. Na het
schrijven van het woord, leest
de leerling het woord na. Bij
twijfel over de schrijfwijze, zet
hij een kruisje.

Leerling 2
1 Het is druk in de stad.
2 Ik slaap in de trein.
3 Bram zwom in het water.
4 Bert is wel slim.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

zwom

druk, slaap

Woorden in zin

slim

Leestekens/hoofdletters
Totaal /5

TIP! Sta even stil bij het
leesteken. Als de hoofdletters
al geleerd zijn, kun je die ook
beklemtonen.

punt
2

3

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Iedereen
verbetert zijn dictee met gekleurde balpen. Ze bespreken hun fouten en
zoeken samen de juiste schrijfwijze. Daarbij
geven ze elkaar uitleg. Bij twijfel roepen ze hulp in. Het correcte woord
schrijven ze op de twee correctielijnen.
9 Integratieoefening
Laat oefening 9 maken.

spellingschrift p. 14

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> werken in duo. Daarbij overleggen ze en kijken ze elkaars werk na.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben. (compenserende maatregel)
Integratieoefening
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> modellen om de beurt de aanpak van de geleerde
spellingmoeilijkheden.
>> kopiëren de woorden met moeilijkheden die ze nog niet geleerd
hebben.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
Volgende keer komen niet de dubbele begin- maar de dubbele eindmedeklinkers aan de beurt. Laat je
leerlingen er zo al verzamelen en heb er zelf ook oog voor in de volgende lesweek.
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les 18

Woorden net als tram, fles en sliep

Spellingweter 13
1

Woorden met meerdere letters vooraan

ik zweet

ik onder mijn oksel?

Zweet

dwaas

Het is

de fles

Ik drink water uit de

de tram

We rijden met de

de groep

We gaan met de hele

hij zwom

Ken jij de mop van de vis die

het groen

Als je geel met blauw mengt, krijg je

de brief

Ze schrijft een

hij kroop

Sam

slim

Ook als je

ik sliep

Ik

de gleuf

De munt past niet in de

de kleur

Welke

om je jas onder je trui aan te trekken.

dwaas

.

fles

naar de zoo.

tram

zwemmen.

groep

brief

?

zwom
groen

.

naar haar oom.

door het oog van de naald.

kroop
slim
sliep

kleur

bent, maak je wel eens een fout.
als een roosje.
gleuf

.

heeft jouw trui?

Schenk ook aandacht aan
de snellere werkers. Lees de
woorden die zij bedachten
voor.
Thema 1 - les 18
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Laat het woord in de
linkerkolom lezen. Laat
het woord afdekken en
schrijven. Wijs op de dubbele
beginmedeklinker en heb er
aandacht voor dat die correct
uitgesproken en geschreven
wordt.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.

L2 - Thema 1 - les 18 - correctiesleutel

11

2

Geef de woorden met dezelfde letters vooraan dezelfde kleur.

de flop

3

4

Laat de leerlingen in duo
werken. Laat hen samen
ontdekken over welk woord
het gaat.

Schrijf bij elke prent een woord met twee letters vooraan.

broer

tram

blauw

zwaan

groen

plan

gras

trap

Zoek het tegengestelde. Vul in.
1 Niet klein maar

groot

2 Niet licht maar

zwaar

3 Niet stout maar
4 Niet snel maar
5 Niet gekleed maar

12

ik slik
het plein
droog
flink
plat
de droo
ik zwem
m
de slee
zwaar
de draak
de fl
uit

Ik twijfel.
.

bloot

Fout? Verbeter.

Benadruk dat je woorden met
twee medeklinkers vooraan
zoekt.

.
.

braaf
traag

Laat woorden met identieke
dubbele beginmedeklinkers in
dezelfde kleur kleuren.

.
.

Thema 1 - les 18
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5

6

Laat het woord in de
linkerkolom lezen. Laat
het woord afdekken en
schrijven. Wijs op de dubbele
beginmedeklinker en heb er
aandacht voor dat die correct
uitgesproken en geschreven
wordt.

Lees, dek af en vul in.
1 kraan

Er komt geen druppel water uit de

2 plas

Vital viel met zijn billen in een

3 zwaan

De zwarte

4 krak

“

5 groen

Zijn de ogen van je buur bruin, blauw of

6 prut

Heeft je buur

.

kraan

.

plas

zwemt.

zwaan

!” zei de paddenstoel met een diepe zucht.

Krak

groen

?

in zijn oren?

prut

Vul een woord in met twee letters vooraan. Schrijf ook het juiste leesteken. Kies uit:

Laat naast sprookjeswoorden
met twee medeklinkers
vooraan ook de leestekens
invullen.

knal – slim – trol – ? – ! – .
1 Tri, tra,

, je wordt een oliebol

trol

2 Had die dwaze dwerg die
3 “Ik ben

7

slim

.

dan niet gehoord

knal

?

“ riep de prins.

!

Vul de tekst aan. Kies uit:
groen – zwart – broer – bruin – snoep
Hans en Grietje zijn

Geef aan dat er in de prent tips
verscholen zitten. Laat met
een partner samenwerken.
Laat een sterke lezer het
verhaal voorlezen.

smult – trap – drop

en zus.

broer

Ze wandelen in het bos. Wat zien ze daar? Is dat een huis?
De deur is

groen

.

Het dak is

zwart

en

de ramen zijn

.

bruin

Op alle muren hangt heel veel
Hans
Grietje eet de

snoep

van de

smult
trap

.

drop

op de muur.

van koek verder op.
Thema 1 - les 18
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8

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

9

Verwijs naar oefening 7
(partnerdictee) van vorige
week. Hoe ging dat toen?
Wat liep goed? Wat nog
niet? Benadruk aan dat de
leerlingen opnieuw hun eigen
werk mogen verbeteren.

Maak twee woorden met twee letters vooraan. Maak er een zin mee. Kies uit:
br – gr – kl – zw – st – vr – pl

Bv. De vrouw poetst de klas.

14
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Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

1 Er zit een krul in mijn haar.
woorden 2 In een fles cola zit prik.
3 Nand eet een slak op.

1 Het is druk in de stad.
woorden 2 Ik slaap in de trein.
3 Bram zwom in het water.

zinnen

zinnen

4 Bert is wel slim.

Leerling 1

Leerling 2

1 Er zit een krul in mijn haar.
woorden 2 In een fles cola zit prik.
3 Nand eet een slak op.

1 Het is druk in de stad.
woorden 2 Ik slaap in de trein.
3 Bram zwom in het water.

zinnen

4 Bert is niet dwaas.

zinnen

4 Bert is wel slim.

Leerling 1

Leerling 2

1 Er zit een krul in mijn haar.
woorden 2 In een fles cola zit prik.
3 Nand eet een slak op.

1 Het is druk in de stad.
woorden 2 Ik slaap in de trein.
3 Bram zwom in het water.

zinnen

4 Bert is niet dwaas.

zinnen

4 Bert is wel slim.

Leerling 1

Leerling 2

1 Er zit een krul in mijn haar.
woorden 2 In een fles cola zit prik.
3 Nand eet een slak op.

1 Het is druk in de stad.
woorden 2 Ik slaap in de trein.
3 Bram zwom in het water.

zinnen

4 Bert is niet dwaas.

zinnen

4 Bert is wel slim.

Leerling 1

Leerling 2

1 Er zit een krul in mijn haar.
woorden 2 In een fles cola zit prik.
3 Nand eet een slak op.

1 Het is druk in de stad.
woorden 2 Ik slaap in de trein.
3 Bram zwom in het water.

zinnen

138

4 Bert is niet dwaas.

4 Bert is niet dwaas.
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zinnen

4 Bert is wel slim.

Thema 1 - les 19

Theaterlezen: Een groot geheim
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
een verhaal in de vorm van een theatertekst lezen
25 minuten

Samenhang

Materialen

Dit is de eerste keer dat de leerlingen in contact komen met
theaterlezen.

Folio
>> leesboek p. 17-18

In de theatertekst zijn de rollen uitgeschreven volgens de
verschillende leestechnische niveaus:
>> A-groep: rol van Kim, Teun, mama
>> B-groep: rol van verteller
>> C-groep: rol van papa
De tekst is daarenboven geschreven met visuele prosodie. De
vormgeving van de letters maakt duidelijk hoe je woorden hardop
moet lezen.

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Uitdrukking geven aan gevoelens of stemmingen van
personages in een tekst.
Andere doelen
>> Correct en vlot langere zinnen lezen met woordgroepen
die kunnen doorlopen over de regels heen.
>> Belangrijke woorden of woordgroepen in een zin
herkennen en klemtonen juist leggen.
>> Expressiefactoren als stemsterkte en toonhoogte in functie
van de inhoud aanwenden.
>> Teksten lezen met het juiste dynamische en melodische
accent.
>> Teksten lezen in het juiste tempo en zonder spellende
uitspraak.
Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Een realistisch zelfbeeld opbouwen. Positief omgaan met eigen
mogelijkheden en beperkingen.

Voorbereiding
Denk er vooraf over na welke A-, B- en C-lezers je samen in een groep zet.
Oefen vooraf het lezen volgens de voorgestelde prosodie.
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Woordenschat
Tekstwoorden
>> de schuur

School- en instructietaal
>> rollen (verdelen)
>> expressief lezen

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> theaterlezen

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
In deze les lezen de leerlingen samen, elk met zijn eigen capaciteiten. Beklemtoon dat het samen lezen
belangrijk is, en dat de leerlingen met elkaars mogelijkheden en beperkingen moeten omgaan. Elkaar helpen is
waardevoller dan kritiek uiten.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Laat de leerlingen hun leesboek voor zich nemen.
Verduidelijk het lesdoel: We lezen een verhaal, maar dit verhaal ziet er
wat vreemd uit. Het is eigenlijk een toneelstukje. De tekst is verdeeld over
verschillende rollen.
Voor de stukjes staat telkens een naam. Daaraan kun je zien wie de zinnen
zegt. En dus ook wie ze moet lezen.
Demonstreer eventueel met enkele leerlingen de werkwijze van
theaterlezen.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 De ondersteuning voor het expressief lezen ontdekken
Verduidelijk de betekenis van de lay-out van de letters en zinnen.
De lay-out geeft weer hoe een woord of zin gelezen moet worden:
>> vetgedrukt: luider lezen,
>> hoger of lager: met een hogere of lagere stem lezen,
>> de letters breder uit elkaar: trager lezen.
De leerlingen zullen intuïtief met de voorgestelde prosodie lezen: het
ritme, de klemtoon en de intonatie van de stem bij het uitspreken
van een zin of zinsdeel. Als je de weergave vooraf grondig met hen
bespreekt en oefent, krijgen ze dat sneller onder de knie.
3 Expressief voorlezen beluisteren en verkennen
Lees eerst de tekst voor in de gemaakte rolverdeling voor. Gebruik veel
expressie en verschillende stemmen bij het lezen.
Laat de leerlingen vervolgens enkele zinnen uit het verhaal lezen.
Stimuleer hen om zoveel mogelijk expressie te gebruiken. Laat meerdere
leerlingen dezelfde zin lezen met expressie. Zo leren ze van elkaar.
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leesboek p. 17

4 Theaterlezen
Coöperatief leren: theaterlezen
De tekst heeft vijf rollen. De rollen van Kim, Teun en mama kunnen door
A-lezers voor hun rekening genomen worden.
De rol van verteller is voor een B-lezer. Een C-lezer neemt de rol van
papa op zich.
Je hebt dan ook verschillende opties voor het samenstellen van de
groepen: je kunt een A-lezer één of meerdere rollen laten lezen.
Leg uit wat de rollen zijn en verdeel ze.
Laat de leerlingen hun rol eerst in stilte, of fluisterend doornemen.
Vervolgens laat je de verschillende groepen samen de theatertekst
expressief voorlezen. Ga rond en stimuleer de leerlingen tot het gebruik
van expressie. Ze mogen de tekst meermaals lezen, oefenen op het
expressief lezen en elkaar tips geven. Je kunt de tekst ook nog eens
laten lezen in een nieuwe rolverdeling. Houd er wel rekening mee dat
de nieuwe rol mogelijk uitdagender is voor de A- en de B-lezers.

TIP! Je kunt bij een tweede
of derde keer lezen van de
tekst enkele leerlingen laten
uitbeelden wat er wordt
voorgelezen.

Controleren en reflecteren
5 Door middel van een demonstratie controleren
Laat een groep voorlezen. Geef hun vooraf de opdracht dat zo
expressief mogelijk te doen.
6 Op het verhaal en het leesproces reflecteren
Evalueer het verhaal:
>> Wat vond je van het verhaal?
>> Wat vond je leuk?
>> Welke rol vond je grappig?
>> In wie herken jij je het meest?

TIP! Let erop dat je elk thema
een andere groep aan bod
laat komen. Zo hebben ze
allemaal een voorleesbeurt
doorheen het schooljaar.
TIP! Laat het verhaal
uitbeelden, zonder te lezen.

Evalueer het leesproces:
>> Wat ging goed? Wat verliep moeilijk?
>> Hoe verliep het samen lezen?
>> Waarop moet je nog oefenen?

Na de les
Vraag om tegen de volgende les (Vlot en vloeiend lezen: vrij lezen) een boek naar keuze mee te
brengen.
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Thema 1 - les 20

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

vlot en vloeiend lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les lezen de leerlingen in een boek naar keuze.

Folio
>> leesboek p. 6 (alleen
A-lezers)

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.
Andere doelen
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.

Diversen
>> boek naar keuze van de
leerling

Leergebiedoverschrijdend en persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of uit de bibliotheek meebrengen.

Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling
Begeleid leerlingen die niet graag lezen bij het vinden van een boek. Bied hun verschillende tekstsoorten aan:
informatieve boeken, strips, verschillende genres fictieboeken ... Peil naar hun interesses en geef hun extra
kansen om te vertellen over wat ze gelezen hebben.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> koorlezen

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk het doel van deze les:
>> Iedereen leest in een boek naar keuze. Dat boek mag een verhaal
zijn, een informatief boek zijn, een strip, een tijdschrift ...
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>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen kiezen voor een boek uit
de Talentbib of uit de BiB BoXen. Die boeken hebben als voordeel dat
ze erg compact zijn en dat je ze binnen de voorziene tijd helemaal
kunt uitlezen.
>> Sta leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen. Ze
kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor opteren, geef je best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de stillezers zo weinig mogelijk storen.
>> Maak duidelijke afspraken rond het lezen: waar mogen leerlingen
zitten? Wat als hun boek uit is?
Geef de leerlingen een algemene opdracht m.b.t. de inhoud die ze lezen
en die ze moeten uitvoeren tegen het einde van de leestijd.
>> Fictie: Bedenk na het lezen hoe je hoofdpersoon eruit ziet. Je mag
een tekening uit je boek gebruiken, of maak zelf een tekening van
hoe je je hoofdpersoon voorstelt.
>> Non-fictie: Vertel één weetje dat je uit het boek geleerd hebt .

TIP! Zet de algemene
opdrachten op kaartjes
en laat de leerlingen een
opdracht trekken.

Leerlingen die een boek uitlezen, krijgen een bijzondere opdracht:
>> Fictie: Verkleed je als iemand uit het boek. Laat de klas raden wie je
bent en vertel dan ook kort iets over de person. Speel de rol alsof jij
het echt bent!
>> Non-fictie: Kies een moeilijk woord uit je boek waarvan je vermoed
dat iemand anders het niet kent. Leg het hem of haar voor en leg het
woord uit.

TIP! Stimuleer om een
boek uit te lezen door leuke
opdrachten te voorzien
die ze alleen dan mogen
uitvoeren.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Leestijd
Coöperatief leren: koorlezen (A)
Laat de leerlingen van de B-groep en de C-groep naar eigen keuze lezen
in een boek. Laat leerlingen die dat willen fluisterend hardop lezen of
duolezen (in dat geval kiezen ze samen een boek).
Begeleid ondertussen de A-groep. Grijp terug naar het verhaal van les 2.
Lees de tekst nogmaals in koor.
Laat daarna ook de A-groep vrij lezen in een boek naar keuze.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces reflecteren
Bespreek:
>> Wat heb je gelezen?
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek?
>> Ben je iets te weten gekomen?

leesboek p. 6
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling), of begeleid een
moeilijke lezer bij het lezen van
zijn of haar boek: duolezen,
samen een informatief boek
lezen en extra duiding geven ...

4 De algemene opdracht controleren
Verwijs naar de algemene opdracht. Kies uit twee opties:
1 Kies er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de klas.
2 Laat groepen van een drietal leerlingen voor elkaar de algemene
opdracht uitvoeren (al dan niet samengesteld uit leerlingen met
dezelfde opdracht). Zo komt iedereen aan de beurt.
L2 - Thema 1 - les 20 - lesgang
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Thema 1 - les 21

Lol met woorden
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken - betekenissen
de betekenis van tekstwoorden en school- en instructietaal uit thema 1
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les consolideren we de tekstwoorden en de school- en
instructietaal uit het thema.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 27-28
>> kopieerbladen 1-4
>> bronnenblad 1

Hoofddoel van de les
De betekenis van woorden opzoeken en relateren aan de
context.
Andere doelen
Reflecteren op de betekenis van woordgroepen en zinnen
zoals uitdrukkingen en vergelijkingen.

Diversen
>> blokjes, munten of fiches

Voorbereiding
Kopieer kopieerblad 1 voor elke leerling. Het blad is bedoeld om te kunnen ‘spieken’ tijdens de les. Leerlingen
die vergeten zijn wat een woord betekent, kunnen het daarop nog even opzoeken
Kopieer kopieerblad 2 en knip de kaartjes uit. Bij elke pictogram hoort een kaartje met een betekenis. Voorzie
één kaartje per leerling (pictogram of betekenis).
Voor het lottospel:
Kopieer kopieerblad 4, zodat elk groepje van drie één kaart heeft.
Kopieer kopieerblad 3 één keer en knip de kaartjes uit.
Lamineer de kaartjes en lottokaarten voor hergebruik. Stop de kaartjes in een zak of een doosje.
Voorzie per drie leerlingen zes blokjes, muntjes of fiches.
Als je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), download dan het bronnenblad uit de
downloadbare bundel in het lerarengedeelte van bingel.be. Je hebt het nodig voor lesfase 1.

Brug naar andere leergebieden
Tijdens een les muzische vorming of als tussendoortje kun je de woorden laten uitbeelden. Beeld eerst zelf een
woord uit. Bijvoorbeeld ‘fris’ door te bibberen en te klappertanden.
De leerlingen mogen kopieerblad 1 gebruiken om te spieken. Als ze weten welk woord je uitbeeldt, schrijven
ze dat op kladpapier. Geef daarna het goede antwoord.
Nadat je zelf een paar woorden hebt uitgebeeld, is het de beurt aan de leerlingen.
Deze activiteit is bij elk thema toe te passen, mits de themawoorden vrij gemakkelijk uit te beelden zijn.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Pictogrammen herkennen
Projecteer het verhaal en lees het voor. Pauzeer kort als je bij een woord
komt dat door een pictogram is weergegeven. Laat de leerlingen
vertellen welk woord het pictogram weergeeft.

bronnenblad 1

Prinses Kaat gaat op bezoek bij de goede fee. Ze stapt op haar fiets en rijdt
op het ... (fietspad). Ze komt bij het station. Daar zet ze haar fiets in de ...
(stalling). Ze gaat nog even naar de ... (wc). Vlug, want de ... (trein) is er al.
Vraag na het voorlezen: Wat deden die tekeningen in het verhaal?
Vraag om uit te leggen wat de functie van een pictogram is. Laat daarbij
het woord pictogram gebruiken.
2 Pictogrammen zoeken
Geef elke leerling een kaartje met een pictogram of een betekenis.
Ze mogen elkaars kaartje nog niet zien. Laat hen rondlopen en bij elkaar
zoeken naar de betekenis bij hun pictogram of vice versa. Zodra de duo’s
elkaar gevonden hebben, blijven ze naast elkaar staan. Overloop de
verschillende pictogrammen en hun betekenis.

kopieerblad 2
TIP! Je kunt de kaartjes ook
gebruiken als memoryspel.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Oefeningen 1 tot en met 4 maken
De leerlingen maken oefeningen 1 tot en met 4.

taalschrift p. 27-28

4 Lotto spelen
Vorm groepjes van drie en geef elk groepje een lottokaart.
Trek een kaartje uit de zak en geef de omschrijving van een themawoord.
Is de betekenis van het woord terug te vinden op de kaart, dan legt een
leerling er een blokje op. Welke groep heeft als eerste zijn kaart vol?

kopieerblad 4
zak of doosje met kaartjes
van kopieerblad 3
blokjes, muntjes of fiches

Controleren en reflecteren
6 Het zelfevaluatiekader invullen
Lees de doelen één voor één voor of laat een sterke leerling dat doen.
Elke leerling kleurt bij elk doel het passende aantal sterren of smileys.
Zo beoordelen ze de mate waarin ze het doel bereikten.

taalschrift p. 28

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan meteen aan de slag.
>> maken oefeningen 1 tot en met 4.
Instructiegevoelige leerlingen
>> krijgen individueel of in groep uitleg bij oefeningen 1 tot en met 3.
>> maken oefeningen 1 tot en met 3.
>> maken eventueel ook oefening 4.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefeningen 1 tot en met 3 in miniklas onder begeleiding.
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Lol met woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.

1

Kijk naar de prent. Zet het cijfer bij het juiste woord.

3

4

1
2

3

2

de bib

2

de halte

4

de schuur

1

de bestuurder

Wie is dapper, eenzaam of gemeen? Trek een lijn.
dapper

eenzaam

gemeen
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3

Schrijf het woord dat past. Kies uit:
groeten – puist – sip – zool

sip

4

puist

zool

groeten

Kruis aan.
a Wat is gezond?
X

d Wat is fris?

Veel fruit eten
Tv kijken
Snoepen

b Wie sluipt?

Een trui
Soep
X Een ijsje
e Wanneer heb je lol?

Iemand die bijna te laat is
X Iemand die niet gezien wil worden
Iemand die in bed ligt

X

Als je speelt
Als je slaapt
Als je straf krijgt

c Waaraan heb jij een hekel?
X

5

Vakantie
Kamer opruimen
Spelen

Hoe verliep de les voor jou?
Ik begreep de woorden en kon ze gebruiken.

28
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De woorden uit thema 1
W

de

adem

lucht die uit je mond komt

de

afspraak

regel, iets wat je elkaar belooft

de

bestuurder

man of vrouw die achter het stuur zit

de

bib

bibliotheek

dapper

zonder angst, met veel durf

eenzaam

alleen

fris

koud

gedragen

beleefd, rustig en vriendelijk zijn

je

gemeen	
met opzet iets zeggen of doen wat een ander boos of
droevig maakt
gezond

niet ziek

groeten

dag zeggen

de

halte

plaats waar de bus stopt

de

klasgenoot

kind dat bij jou in de klas zit

de

lol

pret

ongehoorzaam

iets doen dat niet mag

partner

iemand met wie je samenwerkt

de

het pictogram

148

de

puist

de

schub

de

schuur

k leine tekening die een boodschap geeft,
bv. Hier is het toilet.

sip

droevig

sluipen

op je buik kruipen zodat niemand je ziet
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W

de

titel

naam van een boek, tekst of film

verwachten

denken dat iets zal gebeuren

Ik verwacht dat
het gaat regenen

de

zool

onderkant van je schoen
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150

station

ingang

uitgang

parkeren

vliegveld

boot

kaartjes

niet roken

telefoon

douche

informatie

wachtkamer
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een ander woord
voor pret

een ander woord
voor droevig

lol

sip

een rode pukkel
in je gezicht

de onderkant van je
schoen

een ander woord
voor koud of koel

puist

zool

fris

op je buik kruipen
zodat niemand je
ziet

de naam van een
boek, tekst of film

een soort huisje
om spullen in op
te bergen bij een
boerderij
schuur

sluipen

dag zeggen
groeten

titel

een plaatje om
te laten zien
waar iets is

dit ben je als je veel
durft en niet bang
bent

pictogram

dapper

iemand die bij je in
de klas zit

de plaats waar de
bus stopt

klasgenoot

halte

dit ben je als je
expres onaardige
dingen doet

de lucht die uit je
mond komt
adem

gemeen
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Differentiatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

differentiatieblok
100 minuten

Samenhang

Materialen

Leerlingen die bepaalde leerstof uit het thema onvoldoende
beheersen, krijgen verlengde instructie en herhalingsoefeningen.
Leerlingen die de leerstof voldoende beheersen, krijgen taken
zelfstandig werk en/of een taaltaak.

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Voorbereiding
Zet de resultaten van de ingevulde leerlingportfolio’s in de zorg- en evaluatiemodule in het lerarengedeelte van
bingel.be.
Op basis daarvan stelt de zorg- en evaluatiemodule je een planning voor van het differentiatieblok.
>> Je ontvangt een overzicht van de leerlingen die een bepaalde inhoud onvoldoende beheersen, samen met
een verlengde instructie en verwerkingsmaterialen, zodat je de groep kunt begeleiden bij de herhaling.
>> Je ontvangt voor elke leerling een voorstel over hoe hij het differentiatieblok invult: met een selectie uit de
taken zelfstandig werk of met de taaltaak.
>> Je ontvangt bijkomend een voorstel voor passende bingeloefeningen.
Op basis van die voorstellen kun je zelf het differentiatieblok plannen.
Je kunt het differentiatieblok ook samenstellen uit de zorg- en toetsmap. Vul het papieren portfolio per leerling
in en kopieer de nodige herhalingsbladen en taken voor zelfstandig werk/taaltaak voor elke leerling.

Inhoud van het differentiatieblok
Herhalingsopdrachten
Lezen
>> Herhaling vlot en vloeiend lezen – 25 minuten
>> Herhaling begrijpend lezen van een fictietekst – 25 minuten
>> Herhaling begrijpend lezen van een non-fictietekst – 25 minuten
Taaldenken
>> Herhaling lichaamstaal gebruiken om iets te vertellen – 25 minuten
>> Herhaling verkleinwoorden – 25 minuten
Betekenissen
>> Herhaling woordenschat uit het thema – 25 minuten
Spelling
>> Herhaling woorden met aai, ooi, oei – 25 minuten
>> Herhaling woorden met oe, ie, eu of ui – 25 minuten
>> Herhaling korte woorden met een doffe e – 25 minuten
>> Herhaling woorden met een korte en met een lange klank – 25 minuten
>> Herhaling woorden zonder medeklinker voor- of achteraan – 25 minuten
>> Herhaling woorden met twee medeklinkers vooraan – 25 minuten
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Taken zelfstandig werk/Taaltaak
>> Taak zelfstandig werken A – 25 minuten – basisniveau: herken sprookjesfiguren aan de hand van een omschrijving.
>> Taak zelfstandig werken B – 25 minuten – plusniveau: schrijf zelf een verhaal door pictogrammen om te
zetten in tekst.
>> Taak zelfstandig werken C – 50 minuten – integratieoefeningen spelling
>> Taaltaak – 50 minuten – ontwerp een sprookjesfiguur en maak er een stripverhaal rond.

L2 - Thema 1 - les 22 - lesgang
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Evaluatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

evaluatie
50 minuten

Samenhang

Materialen

Je kunt vrij plannen welke toetsen je afneemt binnen de
beschikbare tijd.
>> Toets begrijpend lezen – fictie (25 minuten)
>> Toets begrijpend lezen – non-fictie (25 minuten)
>> Toets taaldenken – betekenissen (25 minuten)
>> Toets luisteren – fictie en non-fictie (25 minuten)
>> Toets spelling – kortetermijngeheugen (25 minuten)

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

De duiding van elke toets vind je in de zorg- en evaluatiemodule in
het lerarengedeelte van bingel.be of in de zorg- en evaluatiemap.

Voorbereiding
De toetsen bij dit thema vind je in het lerarengedeelte van bingel.be, als pdf en als een aanpasbaar Wordbestand, of je kunt ze kopiëren uit de zorg- en evaluatiemap.
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