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L3 - Thema 1 - inhoud

1

2

Tijd

25’

25’

25’

75’

Les/domeinen

Les 1: Kennismakingsactiviteit
Domeinen: spreken, luisteren,
lezen

Les 2: Hoe het begon
Domein: lezen

L3 - Thema 1 - themaplanner

Les 3: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 4: Opvang voor kinderen die
kunnen vliegen
Domeinen: lezen, spreken,
schrijven

De leerlingen lezen fictie: aan de hand
van het verhaal ‘Opvang voor kinderen
die kunnen vliegen’ benoemen ze de
hoofdpersonages in het verhaal en
vertellen ze wat die doen.

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

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

De leerlingen ontdekken aan de
hand van de ontdekplaat diverse
talige elementen rond het thema ‘We
vliegen erin!’.

Inhouden

>> Voorzie twee praatkaartjes per
leerling.

>> Laat de leerlingen eventueel
leesboeken meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema
in de bib lenen en aanbieden in de
klas.
>> De A-lezers gebruiken ook het
verhaal uit les 2 van het leesboek.

>> Deel de leerlingen vooraf in:
niveau A (moeilijke lezers), niveau
B (gemiddelde lezers), niveau C
(sterke lezers).

>> Bekijk vooraf de ontdekplaat.
>> Voorzie twee praatkaartjes per
leerling.
>> Als je met tablets of computers
werkt, werken de leerlingen per
twee.
>> Als je klassikaal werkt, projecteer
dan de ontdekplaat.

Voorbereiding

Diversen
>> praatkaartjes

Folio
>> taalschrift p. 5-10
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> een boek naar keuze

Folio
>> leesboek p. 5-6 (A-lezers)

Folio
>> leesboek p. 5-8
>> boek De vleugels van Roderik, Joke
Guns (Talentbib 3)

Diversen
>> praatkaartjes
>> tablets, computers of digibord
>> facultatief: hoofdtelefoons
>> facultatief: een wekker of timer
>> facultatief: een dobbelsteen

Digitaal
>> ontdekplaat
>> bordboek

Materialen

Themaplanner - We vliegen erin!

L3 - Thema 1 - themaplanner
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De leerlingen interviewen elkaar (na
voorbereiding) en stellen op basis
daarvan een vriendenboekje samen.

Inhouden

75‘
De leerlingen herhalen leerstof uit het
(3 x 25’) eerste en tweede leerjaar: ei/ij, ch/g,
cht/gt, au/ou, ieuw/eeuw, aai/ooi/
oei, nk/ng, eindletter d/t en b/p en
leren woorden met die moeilijkheden
correct schrijven.

75’

Les 5: We vliegen erin!
Domeinen: schrijven, luisteren,
spreken

Les 6: Herhaling
Domein: spelling

Tijd

Les/domeinen

>> Kopieer de dicteekaartjes
(kopieerblad 2): voor de ene helft
van de leerlingen dictee 1 en voor
de andere helft van de leerlingen
dictee 2.
>> Voorzie voor zwakke leerlingen het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Kopieer de keuzemogelijkheden bij
oefening 5 (kopieerblad 3) voor de
instructieafhankelijke leerlingen.
>> Als je de rubriceeroefening
wilt maken, kopieer dan de
woordkaarten eenmaal per zestien
leerlingen.

>> Laat vriendenboekjes meebrengen
als inspiratiemateriaal.
>> Voor de coöperatieve werkvorm
gedachtenotities hebben de
leerlingen post-its (of kleine
papiertjes) nodig om vragen te
noteren.

Voorbereiding

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 2-3
>> facultatief: kopieerblad 1
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> meegebrachte vriendenboekjes
>> post-its of kleine papiertjes
>> kladpapier

Folio
>> taalschrift p. 11-13
>> bronnenbladen 1-2

Digitaal
>> bordboek
>> cd

Materialen

4

L3 - Thema 1 - themaplanner

Tijd

25’

25’

25’

75’

Les/domeinen

Les 7: Het alfabet
Domein: taaldenken

Les 8: Kortverhalen ‘Orkaan Bilie’,
‘Eén september’ en ‘De eerste
schooldag van Jasper en Lina’
Domein: lezen

Les 9: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 10: Vlieg je mee?
Domeinen: lezen, spreken,
luisteren, schrijven

De leerlingen lezen een informatieve
tekst naar keuze en verzamelen
informatie waarmee ze tijdens de
volgende les een kwartetspel maken.

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

De leerlingen lezen een kortverhaal
geschreven op eigen leesniveau en
vertellen de inhoud aan elkaar.

De leerlingen herhalen het alfabet.

Inhouden

>> De leerlingen doen een test
om een tekst te kiezen. Kopieer
daarvoor kopieerblad 1 voor elke
leerling.
>> De leerlingen lezen een
samenleestekst. De kleuren
duiden aan wie wat leest. Tekst
A is leestechnisch en inhoudelijk
gemakkelijker dan tekst B.

>> Laat de leerlingen eventueel
leesboeken meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema in
de bib lenen en aanbieden in de klas.
>> De A-lezers gebruiken ook het
verhaal uit les 2 van het leesboek.

>> Maak n.a.v. de resultaten van les 2
een indeling voor deze les in A-, Ben C-lezers.

>> Voorzie 26 letterkaartjes
(kopieerblad 2) per twee
leerlingen. (Je kunt ook met
een doorschuifsysteem werken,
dan heb je maar enkele sets
letterkaartjes nodig.)
>> Facultatief: leg diverse letters en
lettervormen op de werktafels.
>> Facultatief: leg alfabetboeken in je
boekenhoek.

Voorbereiding

Diversen
>> kladpapier
>> de vriendenboekjes op p. 11
van het taalschrift of de
vriendenboekjes van de leerlingen

Folio
>> taalschrift p. 16-23
>> kopieerblad 1
>> bronnenbladen 1-2

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> een boek naar keuze

Folio
>> leesboek p. 5-6 (A-lezers)

Folio
>> leesboek p. 9-14

Diversen
>> een timer of klokje
>> facultatief: allerlei lettervormen en
alfabetboeken

Folio
>> taalschrift p. 14-15
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek
>> cd

Materialen
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Les 13: Hoe vind je de betekenis
van een moeilijk woord?
Domeinen: taaldenken, lezen

De leerlingen maken via groepswerk
een kwartetspel met de in les 10
verworven informatie. Ze spelen het
kwartetspel.

Inhouden

25’

De leerlingen leren woorden en
woordbetekenissen opzoeken in het
woordenboek. Ze ordenen alfabetisch
tot op de eerste letter.

75 ‘
De leerlingen leren woorden met een
(3 x 25’) verdubbeling van de medeklinker
(bv. vissen) correct schrijven.

75’

Les 11: Vliegkwartet
Domeinen: schrijven, lezen,
spreken, luisteren

Les 12: Woorden net als vissen
Domein: spelling

Tijd

Les/domeinen

>> Verzamel verschillende
woordenboeken om te tonen.

>> Kopieer de dicteekaartjes
(kopieerblad 1): voor de ene helft
van de leerlingen dictee 1 en voor
de andere helft van de leerlingen
dictee 2.
>> Voorzie voor zwakke leerlingen het
dicteekaartje als kopieerkaart.

>> Verschillende voorbereiding per
groep. Zie lesgang.

Voorbereiding

Diversen
>> verschillende woordenboeken

Folio
>> taalschrift p. 24-25
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> wandplaat: verenkelen en
verdubbelen

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> tablets of computer
>> kladpapier
>> een meetlint/plooimeter

Folio
>> kopieerbladen 1-8
>> bronnenblad 1-2

Digitaal
>> bordboek
>> ontdekplaat
>> cd

Materialen

6
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25’

25’

Les 15: Vlieg op!
Domein: lezen

Les 16: Vrij lezen
Domein: lezen

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

De leerlingen lezen in groep een
theatertekst. Elke lezer neemt een
personage voor zijn rekening met een
tekst die op zijn leestechnisch niveau
geschreven is.

De leerlingen beelden de
verschillende personages die in het
thema aan bod kwamen uit.

Inhouden

75 ‘
De leerlingen leren woorden met een
(3 x 25’) verenkeling van de klinker (bv. apen)
correct schrijven.

25’

Les 14: Taalspel ‘een rollenspel
spelen’
Domeinen: spreken, luisteren

Les 17: Woorden net als apen
Domein: spelling

Tijd

Les/domeinen

>> Kopieer de dicteekaartjes
(kopieerblad 1): voor de ene helft
van de leerlingen dictee 1 en voor
de andere helft van de leerlingen
dictee 2.
>> Voorzie voor zwakke leerlingen het
dicteekaartje als kopieerkaart.

>> Laat de leerlingen eventueel
leesboeken meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema in
de bib lenen en aanbieden in de klas.
>> De A-lezers gebruiken ook het
verhaal uit les 2 van het leesboek.

>> Denk vooraf na over welke A-, B- en
C-lezers je samen in een groep zet.
>> Oefen op voorhand het expressief
lezen van de tekst volgens de
aangegeven prosodie.

>> Voorzie bewegingsruimte.
>> Kopieer de uitbeeldkaartjes
(kopieerblad 1).
>> Voor de instap van de les worden
er twee filmpjes bekeken. Bekijk die
vooraf zelf.

Voorbereiding

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> wandplaat: verenkelen en
verdubbelen

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> een boek naar keuze

Folio
>> leesboek p. 5-6 (A-lezers)

Folio
>> leesboek p. 15-17

Diversen
>> een willekeurig voorwerp om door
te geven

Folio
>> kopieerblad 1

Digitaal
>> bordboek
>> dvd

Materialen
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Tijd

25’

100’

75’

Les/domeinen

Les 18: Gevleugelde woorden
Domein: taaldenken betekenissen

Les 19: Differentiatieblok

Les 20: Evaluatieblok

Keuzeaanbod:
>> toets begrijpend lezen – fictie
>> toets begrijpend lezen – non-fictie
>> toets taaldenken–betekenissen
>> toets spelling –
kortetermijngeheugen
>> controledictee 1 –
langetermijngeheugen

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

De leerlingen consolideren de
tekstwoorden en de school- en
instructietaal en gebruiken die
woorden actief.

Inhouden

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

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

Voorbereiding

Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule

Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule

Diversen
>> facultatief: woordenboeken

Folio
>> taalschrift p. 26-28
>> kopieerblad 1

Digitaal
>> bordboek

Materialen

8

L3 - Thema 1 - tips voor co-teaching

Les 19: De ene leraar geeft les, de andere begeleidt.
Terwijl de ene leraar een groep leerlingen verlengde instructie aanbiedt, begeleidt de andere leraar de leerlingen die werken aan zelfstandig werk of aan de taaltaak.

Les 17: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘aanbreng’. De ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke
leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke leerlingen.

Les 12: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘aanbreng’. De ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke
leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke leerlingen.

Les 11: Team teaching
In deze les zijn tot zes verschillende activiteiten mogelijk afhankelijk van de groepsindeling en de keuze die de leraar maakt.
Beide leraren begeleiden de groepen die vragen of ondersteuning nodig hebben.
Ook wanneer de groepen met de zelfgemaakte kwartetten spelen, ondersteunen beide leraren waar nodig.

Les 10: Parallel onderwijzen
Nadat de test is ingevuld, wordt de klas opgesplitst in twee groepen.
De leraar begeleidt en ondersteunt de leerlingen die tekst A verwerken, de co-teacher neemt tekst B voor zijn rekening.
Instructieonafhankelijke leerlingen die beide teksten behandelen, stellen eventuele vragen aan de leraar die de tekst begeleidt.

Les 6: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘aanbreng’. De ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke
leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke leerlingen.

Les 4: Parallel onderwijzen
Nadat het lesdoel is bepaald, wordt de klas in drie groepen verdeeld.
De instructieonafhankelijke leerlingen gaan zelfstandig aan de slag, al dan niet met een partner.
De leraar leidt de groep instructiegevoelige leerlingen en biedt ondersteuning waar nodig.
De co-teacher gaat intensief met de instructieafhankelijke leerlingen aan de slag.
De les wordt gezamenlijk afgerond met het voorlezen van het slotfragment.

Les 2: De ene leraar onderwijst, de andere observeert.
Terwijl de ene leraar de groepen begeleidt bij het lezen, kan de andere leraar de leestechnische niveaus van de leerlingen observeren aan de hand van de
observatiefiche technisch lezen (zie www.mijnvanin.be). Op die manier kan in de volgende lessen lezen beter worden ingeschat welke lezers thuishoren in de A-, B- of C-groep.

Tips voor co-teaching

L3 - Thema 1 - coöperatieve werkvormen

9

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.

duolezen

koorlezen

gedachtenotities

1
2
3
4
5

denken-delen-doen

Materiaal per leerling: pen of potlood; een aantal post-its of kleine papiertjes
1 De leerlingen zijn verdeeld in groepen.
2 Elke groep beschikt over een aantal post-its of kleine schrijfblaadjes.
3 De leraar stelt de vraag of geeft het onderwerp op.
4 De leraar bepaalt de duur van de opdracht.
5 De leerlingen noteren na het startsignaal zoveel mogelijk antwoorden en ideeën: één per papiertje.
6 De papiertjes worden, ofwel verspreid over de tafel en in de groep voorgelezen en besproken, ofwel op het bord
gehangen en klassikaal voorgelezen en besproken.

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 een aantal leerlingen aan die het antwoord geven.

Materiaal: een aantal kaartjes, fiches, blokjes per leerling (= de praatkaartjes)
1 De leerlingen maken groepen van drie tot vijf groepsleden.
2 Elke leerling krijgt één 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 erop 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.

praatkaartjes

De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen

les 5

Les 2
Les 3
Les 8
Les 9
Les 16

les 2
les 8

les 1
les 4
les 11
les 13
les 14
les 18

les 1
les 4
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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).

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.

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

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

uitwisselen en delen

partnerdictee

om de beurt

tweegesprek

theaterlezen

Elke leerling zoekt of krijgt een partner.
De leraar stelt een vraag: ‘Overleg of bespreek met je partner ... .’
De leerlingen overleggen met elkaar en noteren al dan niet 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 of 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 partner. De leraar stimuleert de leerlingen om door te vragen.
5 De partners wisselen van rol.

interview

De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen

les 15

les 10

les 10

les 6
les 12
les 17

les 6
les 12
les 17

les 5

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. Op de ontdekplaat ontdekken ze wat later uitgebreid aan
bod komt.
>> Joke Guns is de auteur van het verhaal uit les 4.
>> In les 5 komt het vriendenboekje aan bod.
>> In de non-fictietekst uit les 10 leren ze Otto Lilienthal en de
gebroeders Wright kennen.
>> In les 10 staat heel wat informatie over vliegende dieren.
>> In les 11 ontwerpen ze een kwartetspel met
achtergrondinformatie over vliegende toestellen en dieren.

Digitaal
>> ontdekplaat
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
De gewenste informatie opzoeken in de verschillende
bronnen.
Met eigen woorden een gelezen, beluisterd of bekeken
verhaal zonder steun van illustraties navertellen.

Diversen
>> twee praatkaartjes per
leerling
>> tablets, computers of
digibord
>> facultatief:
–– een wekker of timer
–– per duo een hoofd
telefoon
–– een dobbelsteen

Andere doelen
In informatieve teksten de gewenste informatie vinden, de
chronologie herkennen, vergelijkingen herkennen, relaties
ontdekken.
Bereid zijn om te luisteren en te spreken en er plezier aan te
beleven.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar het nieuwe en bereidheid tonen om het te
ontdekken en erover te leren.

Voorbereiding
Bekijk vooraf de ontdekplaat. Op die manier kun je inspelen op de vragen en interesses van de leerlingen.
Je kunt de les klassikaal geven aan de hand van het digibord, maar de spreek- en luisterkansen van de
leerlingen worden aanzienlijk vergroot als ze per twee aan de slag kunnen op een tablet of computer. Als je
met de tablets of computers werkt, zetten de leerlingen zich per twee. Als je klassikaal werkt, projecteer dan de
ontdekplaat en laat leerlingen om de beurt een keuze maken.
Voorzie twee praatkaartjes per leerling voor de coöperatieve werkvorm ‘praatkaartjes’ . Die werkvorm komt
geregeld aan bod en de leerlingen kunnen de kaartjes meerdere keren gebruiken. In plaats van kaartjes
kunnen ook steentjes, parels of twee aanwezige voorwerpen worden voorzien.

L3 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Coöperatieve werkvormen in deze les
>> praatkaartjes
>> denken-delen-doen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen maken een overwogen keuze bij het aanklikken van items.
Als het gekozen onderwerp hen boeit, kunnen ze doorklikken en nog meer te weten komen.
Sluit het gekozen item niet aan bij hun interesseveld, dan kiezen ze opnieuw.
Partners delen het best een aantal interesses en kunnen dan gemakkelijker keuzes maken.
Partners met een verschillende interesse moeten compromissen sluiten.

Brug naar andere leergebieden
>> Op de ontdekplaat vind je informatie die wellicht in je wereldoriëntatiethema’s van pas komt.
>> Tijdens een muzische activiteit kun je de foto’s van Jan von Holleben nader bekijken. Hij maakte
verschillende themareeksen waaronder ‘dreams of flying’. De leerlingen kunnen de foto’s uitbeelden of zelf
situaties verzinnen die met vliegen te maken hebben en een gelijkaardige foto nemen.
>> Het spelletje ‘vliegen vangen’ is een leuk bewegingstussendoortje voor de eerste schoolweken.
>> Voorzie vouwpapier voor leerlingen die de vlinder willen vouwen. Ze doen dat met behulp van het filmpje.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het thema bepalen
Sta stil bij de betekenis van de uitdrukking ‘We vliegen erin’ en leg de
link met de start van het nieuwe schooljaar.
Enkele leerlingen brengen eigen ervaringen aan.
Wat is het belangrijkste woord uit die zin? (vliegen)
Elke leerling zegt, in één woord of zin, waaraan hij denkt bij het woord
vliegen.
Jullie verkennen dadelijk per twee het thema vliegen. Duid op de ontdekplaat
aan wat je interessant vindt. Daarvoor krijg je vijftien minuten. Voor je begint,
denk je na over deze vraag:
1 Wat wil je te weten komen over het thema vliegen?
Schrijf de vraag op het bord. Laat enkele leerlingen antwoorden.
Als jullie straks klaar zijn met de ontdekplaat, bespreek je met je partner of er
iets is waarover je meer wilt weten.
Ik schrijf ook drie nieuwe vragen op die jullie bespreken:
2 Wat kwam je te weten dat nieuw voor je is?
3 Wat sprak jou het meest aan?
4 Wat vond je niet zo interessant? Waarom?
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tablets, computers of
digibord
ontdekplaat
TIP! Als je de ontdekplaat
bekijkt op het digibord, laat
de leerlingen dan om de
beurt iets aanklikken.
Om een spelelement toe te
voegen verdeel je de klas in
groepen. Elke groep heeft
een dobbelsteen. De groep
die het hoogste cijfer gooit,
kiest waarop geklikt wordt.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het thema ontdekken
Coöperatief leren: praatkaartjes
De vijftien minuten ontdektijd gaan in.
Elke leerling heeft twee keuzepraatkaartjes. Als de partners hetzelfde
willen aanklikken, is er geen kaartje nodig. Raken ze het niet eens, dan
gebruiken ze beurtelings een keuzekaartje.
De leerlingen werken samen. Bijvoorbeeld:
>> de ene leerling beluistert de mop en vertelt ze aan de andere
leerling.
>> de ene leerling leest het raadsel, de andere geeft antwoord.
>> ze lezen beurtelings een stukje tekst.
>> ...

ontdekplaat
twee praatkaartjes per
leerling
TIP! Voorzie een wekker of
timer om de ontdektijd aan
te geven.

3 De ontdekplaat bespreken
Coöperatief leren: denken-delen-doen
Na de ontdektijd beantwoorden de leerlingen de vragen op het bord.
Ben je te weten gekomen wat je wilde weten?
De leerlingen denken kort na over de antwoorden en overleggen
per twee. Ze proberen de twee meningen samen te brengen in een
antwoord.

Controleren en reflecteren
4 De bordvragen beantwoorden
Enkele duo’s beantwoorden de vragen bij ‘het thema bepalen’.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> worden gestimuleerd en uitgedaagd.
>> kunnen een mop inoefenen om aan de klas te vertellen, het spelletje
‘vliegen vangen’ bestuderen om aan andere leerlingen aan te leren,
de informatie over Joke Guns lezen om les 4 in te leiden ...
>> krijgen op voorhand een aantal vragen van de leraar, zodat ze gericht
naar het antwoord moeten zoeken.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken samen met sterke lezers: de sterkere lezer leest de tekst
hardop.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> krijgen suggesties van de leraar om items aan te klikken, zodat ze
moeilijkere leesteksten vermijden.

L3 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Thema 1 - les 2

Hoe het begon
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
een fragment uit een jeugdboek lezen
25 minuten

Samenhang

Materialen

Er is voor elke groep (A, B of C) een verhaalfragment op eigen
leesniveau dat uit hetzelfde boek komt: De vleugels van Roderik van
Joke Guns.
Deel 1 (het begin van het boek) – niveau einde tweede leerjaar.
Deel 2 – niveau midden derde leerjaar.
Deel 3 – niveau einde derde leerjaar.
Het boek is beschikbaar op basisniveau in de Talentbib en op de drie
leesniveaus op bingel.be.

Folio
>> leesboek p. 5-8
>> boek De vleugels van
Roderik, Joke Guns
(Talentbib 3)

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

Voorbereiding
Noteer voor elke leerling het verwachte leesniveau: A (moeilijke lezers), B (gemiddelde lezers) of C (sterke
lezers).

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> duolezen
>> koorlezen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Geef de groep moeilijke lezers veel bevestiging tijdens het lezen. Geef positieve opmerkingen over hun
vooruitgang en hun werkhouding.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verdeel de klasgroep in drie groepen: laat de A-lezers, de B-lezers en de
C-lezers samen in groep zitten.
Laat de leerlingen hun leesboek voor zich nemen op p. 5.
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. 5

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

leesboek p. 5-8

TIP! Voorzie een opdracht
voor sterke lezers.
Bijvoorbeeld: bedenk vijf
vragen over het verhaal,
schets een stripje over het
verhaal dat je las, oefen op
expressief lezen van het
verhaal ...

Controleren en reflecteren
3 Op het verhaal en het leesproces reflecteren
Reflecteer met de leerlingen op de verschillende verhalen.
>> Wat vond je van het verhaal?
>> Wat vond je leuk/minder leuk?
>> Wat sprak je aan? Welk personage sprak je aan?
>> Hoe zou het verhaal verder gaan?

TIP! Laat enkele A-lezers
(elkaar aanvullend) in het
kort vertellen waarover het
verhaal gaat om na te gaan
of ze de tekst begrepen
hebben.

Evalueer ook het leesproces.
>> Wat ging goed? Wat verliep moeilijk?
>> Hoe verliep het samen lezen?
>> Hoe verliep het expressief lezen?
>> Waarop moet je nog oefenen?
4 Nieuwsgierig maken naar het vervolg
Promoot het boek uit de Talentbib. Vertel de leerlingen dat het papieren
boek in de klasbib staat, maar dat ze het ook digitaal kunnen lezen en
beluisteren via bingel.be.

het boek De vleugels
van Roderik, Joke Guns
(Talentbib 3)

Na de les
Laat de leerlingen voor de volgende leesles een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.
L3 - Thema 1 - les 2 - lesgang
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Thema 1 - les 3

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Folio
>> leesboek p. 5-6 (A-lezers)
Diversen
>> een boek naar keuze

Andere doelen
>> Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en
andere informatiebronnen te raadplegen.
>> Bereid zijn gebruik te maken van bibliotheken.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas. De A-lezers gebruiken ook het verhaal uit les 2 van het leesboek.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> koorlezen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Help de leerlingen die niet graag lezen om een boek te vinden. Bied hen verschillende tekstsoorten aan:
informatieve boeken, strips, verschillende genres fictieboeken enz.
Peil naar hun interesses en geef hen extra kansen om te vertellen wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat mag een verhaal zijn, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift enz.
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
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>> Sta leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen. Ze
kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het 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 doen ze als hun boek uit is?
Geef de leerlingen een algemene opdracht die ze moeten uitvoeren
tegen het einde van de leestijd.
>> Las je in een fictieboek? Vertel dan wat er in het boek gebeurde dat je
verrast heeft.
>> Las je in een non-fictieboek? Kies dan een moeilijk woord uit je boek
waarvan je denkt dat iemand het niet kent. Toon het woord aan iemand
en leg het uit.

TIP! Zet de verschillende
algemene opdrachten
van de lessen vrij lezen op
kaartjes en laat de leerlingen
bij het begin van de les een
opdracht trekken.

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Las je in een fictieboek? Lees dan je favoriete fragment van maximaal
vijftien regels voor. Wees expressief!
>> Las je in een non-fictieboek? Kies een prent uit je boek en vertel erover.

TIP! Stimuleer leerlingen om
een boek uit te lezen door
leuke opdrachten te voorzien
die ze pas mogen uitvoeren
als hun boek uit is.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Vrij lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A)
Laat de leerlingen van de B- en de C-groep lezen in een boek dat ze zelf
hebben gekozen.
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.

een boek naar keuze
leesboek p. 5-6
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen reflecteren
Evalueer eerst het lezen en het leesproces: Hoeveel heb je gelezen? Heb je
zin om verder te lezen? Ben je iets te weten gekomen? Is er iets dat je stoort?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepjes samen met groepsleden die al dan niet dezelfde
opdracht kregen. De groepsleden voeren dan voor elkaar de
algemene opdracht uit. Zo krijgt iedereen de kans zijn of haar
algemene opdracht uit te voeren.

L3 - Thema 1 - les 3 - lesgang
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Thema 1 - les 4

Opvang voor kinderen die kunnen vliegen
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, schrijven
de personages en hun rol in het verhaal ontdekken
75 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les maken de leerlingen kennis met jeugdauteur Joke Guns.
In les 2 lazen ze al een deel uit een boek van haar. In de verwerking
van deze les komt een vriendenboekje aan bod. In les 5 maken de
leerlingen zelf een vriendenboek.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Op basis van het verhaal vergelijkingen herkennen, de relaties
tussen de hoofdpersoon en de nevenpersonages weergeven,
oorzaak-gevolgrelaties en middel-doelrelaties onderscheiden.

Folio
>> taalschrift p. 5-10
>> bronnenblad 1
Diversen
>> twee praatkaartjes per
leerling

Andere doelen
Schriftelijk antwoorden op vragen over de gelezen tekst.
Naar aanleiding van het tekstonderwerp, spontaan iets
vertellen over zichzelf en de eigen leefwereld.
De betekenis van moeilijke of nieuwe woorden afleiden uit de
tekst.
Strategie
De volgende leesstrategie hanteren onder aansturing van de
leraar of met behulp van een stappenplan:
>> Voor het lezen: voorspellingen doen over de tekst aan de
hand van de titel, illustraties, kopjes enz.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel belang
als het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten: zich present stellen.

Voorbereiding
Voorzie twee praatkaartjes per leerling.
Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 3. Het komt terug aan bod in de volgende les.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> de pechvogel
>> zijn oren niet geloven
>> neerstorten
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School- en instructietaal
>> overleggen
>> het hoofdpersonage
>> de illustratie

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> denken-delen-doen
>> praatkaartjes

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De praatkaartjes geven leerlingen die zich meestal op de achtergrond houden de kans om meer het woord te
nemen. Leerlingen die vaak en graag aan het woord zijn, hebben al snel geen kaartjes meer en moeten dan
wel luisteren. Zo ontstaat er een andere dynamiek in het groepswerk.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Link leggen tussen het verhaal en het thema vliegen
We zijn er dit schooljaar samen in gevlogen!
Wat hebben we zoal gedaan?
Laat een aantal leerlingen voorbeelden geven waaruit blijkt dat ze de
uitdrukking begrijpen.
Wie heeft er al eens gevlogen?
Laat de leerlingen een aantal vliegervaringen verwoorden bv. op reis
met het vliegtuig, helikoptervlucht, ballonvlucht, meegevlogen in een
sportvliegtuigje ...
Zou jij zelf aan het stuur van een vliegtuig willen zitten? Waarom (niet)?
2 Een vliegend tuig bedenken
Coöperatief leren: denken-delen-doen
Stel dat jullie ontzettend geleerde uitvinders zijn. Je staat op het punt om iets
uit te vinden waardoor mensen helemaal zelf kunnen vliegen. Wat is dat en
hoe werkt dat? Overleg met je groep en bedenk samen een tuig dat vliegt.
De leerlingen bespreken het in groepen van drie of vier. Elke groep licht
nadien zijn uitvinding kort toe.
Evalueer kort: welke uitvindingen vond je het leukst? Waarom?
3 Met de auteur kennismaken: Joke Guns
Joke Guns schreef het verhaal dat je gaat lezen.
Via de ontdekplaat maakten de leerlingen al kennis met haar. Toon haar
vriendenboekje. In les 2 werd er al een deel van De vleugels van Roderik
(Talentbib 3) van Joke Guns gelezen. Laat enkele leerlingen de vragen
en antwoorden voorlezen.
4 De verhaallijn voorspellen
Coöperatief leren: praatkaartjes
Verwijs naar het verhaal Opvang voor kinderen die kunnen vliegen in het
taalschrift.
Bekijk per drie het verhaal. Je mag het nog niet lezen, maar toch moet je
straks vertellen waarover het gaat. Hoe pak je dat aan? (Door naar de titel,
de illustraties en opvallende woorden te kijken.)
Stel deze vragen aan de hand van de bordles of het boek:
>> Wijs de titel aan.
>> Duid een illustratie aan.

TIP! Geef groepjes die
niet verder geraken een
kernwoord: bv. pil, mantel,
raketschoenen.
bronnenblad 1
boeken De vleugels van
Roderik en Opvang voor
kinderen die kunnen vliegen,
Joke Guns (Talentbib 3)

taalschrift p. 5-6
leesstrategie 2: Ik voorspel
de inhoud (op basis van het
vluchtig doorkijken van de
tekst).
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>> Ken je een ander woord voor ‘illustratie’?
>> Wie maakte hier de illustraties?
Deel de praatkaartjes uit. De leerlingen bespreken waarover het verhaal
zal gaan.
Laat elke groep kort aan het woord en beluister hun verhaallijn.
5 Op het lesdoel focussen
Dorus is een uitvinder. Zijn zus vindt dat hij te vaak alleen is. Om van haar
gezeur af te zijn, start hij met een opvang voor kinderen die kunnen vliegen.
Dadelijk lees je het vervolg. Op het einde van de les kun je de verschillende
personages uit het verhaal opnoemen en vertel je wie ze zijn en wat ze doen.
Laat het doel in het taalschrift voorlezen.

twee praatkaartjes per
leerling

taalschrift p. 5

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
6 De tekst lezen
De leerlingen lezen het verhaal in stilte.
7 Het lesdoel uitvoeren en de moeilijke woorden verklaren
Welke verschillende personages ontdekten jullie?
Benoem de personages, maar ga niet in op wie ze zijn.
Laat onbegrepen woorden vanuit de context verklaren. Als de leerlingen
het woord zelf niet kunnen uitleggen, model dan hoe je de betekenis
van het woord vindt.
8 De vragen bij het verhaal oplossen
De leerlingen lossen in partnerwerk oefening 1 tot en met 7 op.
Bespreek tussentijds de antwoorden van oefening 3 en 4 klassikaal.
Leerlingen die klaar zijn, lezen het vervolg van het verhaal (oefening 8)
en lossen oefening 9 op.

taalschrift p. 5-6

leesstrategie 6: Wat doe
ik als ik het niet meer snap?
(herlezen, trager lezen,
opzoeken, vragen enz.)
taalschrift p. 7-10

Controleren en reflecteren
9 Het verhaal beoordelen en het vervolg beluisteren
Wat vonden jullie van het verhaal?
De leerlingen kleuren het passend aantal sterren in het
zelfevaluatiekader.
Zouden julie graag weten hoe het verhaal verdergaat?
Licht een tipje van de sluier en laat het vervolg van het verhaal
voorlezen door de leerlingen die oefening 8 en 9 maakten.
10 Op het lesdoel reflecteren en het zelfevaluatiekader invullen
Laat een leerling het lesdoel opnieuw verwoorden.
Kun je de verschillende personages uit het verhaal opnoemen en kun je
vertellen wie ze zijn en wat ze doen? Bespreek ook de mama en papa van
Emmeline.
Elke leerling kleurt een aantal sterren afhankelijk van de mate waarin hij
het lesdoel bereikte.
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taalschrift p. 9-10
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis
van de zelfevaluatie van
de leerlingen.
taalschrift p. 10

11 Op het partnerwerk reflecteren
>> Hoe lukte het samenwerken?
>> Wat liep er goed?
>> Wat ging er moeilijker?
>> Hoe kwam dat?
Elke leerling evalueert de samenwerking door een passend aantal
lachende gezichtjes aan te duiden.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan aan de slag nadat het lesdoel werd bepaald.
>> maken alle opdrachten en evalueren met de correctiesleutel.
>> lezen het vervolg en lossen oefening 8 en 9 op.
>> oefenen het vervolg in om voor te lezen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken zelfstandig na de korte tussenbespreking.
>> lezen het vervolg en lossen oefening 8 en 9 op.
>> gebruiken de tekst als werkinstrument en duiden er dingen in aan.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> lezen de tekst nog eens hardop met de leraar of met een sterke lezer.
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> maken alleen oefening 2 tot en met 7.

Na de les
Vul het portfolio in bij elke leerling. Je kunt je daarvoor baseren 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 de Bingel Raket kun je het digitale portfolio automatisch laten invullen op basis van de
zelfevaluatie van de leerlingen.
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les 4

Opvang voor kinderen die kunnen
vliegen
Ik kan de personages benoemen en vertellen wat ze doen in het verhaal.

1

Lees de tekst.
Dorus is een uitvinder. Zijn zus vindt dat hij te vaak alleen is. Om van haar gezeur af te zijn,
bedenkt hij een plannetje. Hij start met een ‘opvang voor kinderen die kunnen vliegen’.
Alleen duurt het wel heel lang voor er een kind naar zijn opvang komt. Tot opeens Emmeline voor
zijn deur staat ...

A

5

10

Dorus aarzelde even voor hij
antwoord gaf.
Wat snapte een kind daar nu van.
Toen zei hij toch maar:
“Ik teken een vliegmantel.”
Emmeline zette een stapje dichter
bij de schets.
Ze kneep een oog dicht en tuurde
naar het papier.
“Die flappen aan de zijkant zorgen
ervoor dat je bij de eerste
windvlaag neerstort.”
Hij keek haar met open mond aan.

Dorus

Emmeline

B
15

20

25

“Ik weet wat ik zeg”, zei ze met een diepe zucht.
Ze tilde een van haar vlechten op. Daaronder was een litteken te zien.
“Poging 13”, ging ze somber verder. “En ja, het deed heel erg pijn. Als je de flappen zo groot
maakt, brengt de wind je uit balans. Te kleine flappen houden je niet eens in de lucht.”
“Dus jij hebt al 13 keer geprobeerd om te vliegen?” Dorus geloofde zijn eigen oren niet.
“21 keer”, lachte Emmeline breed. “Maar ik stort niet elke keer neer, hoor. Meestal raak ik niet
eens in de lucht.”
Hij zag een lelijke vlek op haar arm. “Ook een ongelukje?” vroeg hij nieuwsgierig.
Ze knikte en liet haar schouders hangen.
“Ik had een cape gemaakt. Eentje met lange mouwen en een dubbele laag stof. Tussen de
lagen moest warme lucht stromen. Even ging het goed. Ik ging de lucht in.”
“En toen?” vroeg Dorus ademloos.
“Toen vloog mijn linkermouw in brand”, zei Emmeline terwijl ze haar schouders optrok.
Wat een pechvogel, dacht Dorus.
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C
30

35

40

“En vinden je ouders het goed dat je blijft proberen om
te vliegen?” lachte Dorus. In gedachten had hij alweer
een nieuwe versie van de vliegmantel.
“De week dat ik bij papa ben, teken ik mijn plannen.
Papa is bang voor alles! Ik mag niet op het klimrek want
dat is gevaarlijk. Ik mag niet in de buurt van de oven
komen want dat is gevaarlijk.
Hij en zijn vriendin houden me voortdurend in de gaten.
Daarom teken ik, een hele week lang.
De week dat ik bij mama ben, probeer ik alles uit.
Mama is vaak verdrietig. Dan voelt ze zich eenzaam.
Ze ziet het niet eens als ik gevaarlijke dingen probeer.
Lekker handig!”
Dorus keek Emmeline aan.
Ze klonk wel stoer, maar ze was het niet, stelde hij vast.
Hij dacht dat hij zelfs een traan zag in haar ooghoek,
maar helemaal zeker wist hij het niet.

D
45

50

Dorus moet wat meer onder de mensen komen.
Dat vindt zijn zus Rebecca in elk geval.
Om haar tevreden te stellen, opent Dorus
een opvang voor kinderen die kunnen vliegen.
Hij weet zeker dat er geen enkel kind zal komen.
Emmeline denkt daar anders over.

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

Opvang voor kinderen die kunnen vliegen | Joke Guns

55

“Dat denkt papa”, gniffelde Emmeline.
“En je mama ...”
“Die denkt dat ik bij papa ben. Goed, hé!”
Dorus stotterde en stamelde. Uiteindelijk zei hij: “Dat gaat zo maar niet, Emmeline!
Ik bel je moeder.”
Emmeline werd bleek. De traan die hij daarnet dacht te zien, liep nu over haar wang.
En er volgden er nog veel meer.
“Mag ik blijven, alsjeblieft? Een dagje. Alleen vandaag.
En vanavond bel ik mama. Beloofd!”
Hij wist dat het niet verstandig was.
Meer lezen?
Toch knikte hij traag.
Opvang voor kinderen die kunnen vliegen,
“Een dag, Emmeline”, zei hij.
Joke Guns, Talentbib 3
“En dan bellen we samen naar je mama.”
Opvang voor kinderen
die kunnen vliegen

3

CVR_TALENT_LJ3_4,4mm.indd 5

W

6

Joke Guns | Sara Gerard

26/10/17 12:52

de schets

snelle tekening

het litteken

wat soms op de huid overblijft nadat een wonde is genezen

zijn oren niet geloven

niet kunnen geloven wat er gezegd wordt

neerstorten

niet meer kunnen vliegen en hard op de grond neerkomen

de cape

mantel zonder mouwen

de pechvogel

iemand die altijd pech heeft

stamelen

haperend spreken, iets moeilijk gezegd krijgen
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W

2

het hoofdpersonage
belangrijkste personage van het verhaal

Wie zijn de hoofdpersonages in het verhaal?
Schrijf hun namen bij de illustratie in de tekst.

de illustratie
tekening of prent
Maar ook over ons!

Wie zijn de personages in een verhaal?
Een verhaal gaat altijd over iets of iemand.
Dat zijn de personages.
Beeld je in:

Dit verhaal
gaat over mij!

> Waar zijn ze?
In het bos, bij grootmoeder ...
> Wat gebeurt er met ze?
Ze verdwalen, ze worden opgegeten ...
> Hoe voelen ze zich?
Bang, boos, blij ...

Ik ben dus het
hoofdpersonage.

Hoe meer je je inleeft, hoe leuker het verhaal wordt!
Sommige personages zijn belangrijker dan anderen. Erg belangrijke personages
noemen we hoofdpersonages.

3

Jij bent Emmeline.
Vul het vriendenboekje in met wat je weet uit de tekst. Wat je niet weet, geef je een ?.

De antwoorden mogen niet
verzonnen zijn, maar moeten
in de tekst staan.
Om Emmeline te tekenen
zijn er weinig gegevens: twee
vlechten en een litteken.

Teken mij
Mijn naam is

Emmeline

.

Mijn hobby is uitvinden hoe ik kan vliegen

.

Mijn lievelingsdier is

?

.

Mijn favoriete film is

?

.

Dit ben ik.
Ik lust graag ?

.

Dit is mijn grootste droom: kunnen vliegen
Ik kan wel/niet vliegen. Ik heb het al 21

.
keer geprobeerd.

Wat ik niet leuk vind: Ik mag geen avontuurlijke dingen bij papa doen.
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7

4

Kleur de zin(nen) in de tekst die zeggen dat:
de papa van Emmeline goed op haar past, hij weet altijd wat ze doet.
Emmeline gewond raakte toen ze neerstortte.
Dorus bijna niet kan geloven dat Emmeline al vaak probeerde te vliegen.
Dorus denkt dat Emmeline niet echt stoer is.

5

Kruis het juiste antwoord aan.
a Kan Emmeline vliegen?
Ja, dat doet ze met haar vlechten.
Nee, ze vindt vliegen te gevaarlijk.
Nee, maar Dorus kan wel vliegen.
✗ Nee, maar ze wil het wel graag kunnen.

Er is maar één antwoord juist
in elke reeks.

b Dorus wil eerst niet antwoorden wat hij tekent.
Waarom niet?
Omdat hij niet goed kan tekenen.
Omdat hij eerst iets wil eten.
✗ Omdat hij denkt dat een kind daar niets van snapt.
Omdat ze vlechten heeft.
c Wat bedoelt Dorus met een ‘mamaweek’?
Dan vieren we moederdag.
✗ Dan is Emmeline de hele week bij haar mama.
Dan helpt Emmeline mama met klusjes.
Dat vindt Emmeline een grappig woord.
d Hoe komt Emmeline aan haar litteken?
Haar vlecht zat te strak.
Ze is zo geboren.
Dat weet ze niet meer.
✗ Ze is gevallen.
e Dorus wilde eigenlijk geen kinderen in zijn kinderopvang.
Waarom mag Emmeline dan wel blijven?
Ze kan vliegen.
Hij krijgt veel geld om op haar te passen.
✗ Ze heeft dezelfde droom als hij: kunnen vliegen.
Ze vindt de tekeningen mooi.

8
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6

De papa van Emmeline is erg bezorgd.
a Schrijf twee dingen op die hij gevaarlijk vindt.
1

op het klimrek klimmen

2

in de buurt van de oven komen

Laat enkele leerlingen hun
oplossing voorlezen.

b Wat vinden jouw ouders gevaarlijk? Wat mag jij niet doen?

7

Waarom is Emmeline volgens jou weggelopen?
Overleg met je partner. Schrijf jullie antwoord op.
W

8

overleggen
bespreken

5

10

15

20

Dorus keek naar de klok die boven de keukendeur hing.
Halfnegen pas, en hij had Emmeline een dag beloofd.
Een lange, lange dag.
Hij kreeg nu al spijt van zijn belofte.
Wat verlangde hij naar het rustig denken,
het tekenen, de stilte.
“Zullen we een nieuwe vliegmantel bedenken?”
onderbrak Emmeline zijn gedachten.
Ze veegde kordaat haar tranen weg.
Ze schoof een nieuw vel papier onder zijn neus.
Toen gaf ze hem een potlood en zei: “We weten in elk geval
hoe we het niet moeten doen!”
Dorus begon te lachen. Hij lachte harder dan hij in jaren
gelachen had.
“Je bent me er eentje, Emmeline!” gierde hij.
“Dat zegt mama ook altijd”, knikte Emmeline wijs. “En nu aan het werk. Die dag is zo om!”
Met hun hoofden boven het papier werkten ze samen aan het ontwerp van een nieuwe
vliegmantel. Dorus schetste, Emmeline wees hem op dingen die echt niet konden.
Om twaalf uur stond er een prachtige vliegmantel op papier.
Het was er eentje met flappen, niet te groot en niet te klein.
De warme lucht lieten ze achterwege. Dorus had geen zin in brand.
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De vervolgtekst van oefening
8 en de vragen van oefening
9 zijn uitbreiding voor
instructieonafhankelijke
leerlingen of snelle werkers.

Lees het vervolg van het verhaal.
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9

9

In het vervolg lees je dat Dorus spijt krijgt van zijn belofte. Leg uit.
a Welke belofte is dat?
Dat Emmeline een dag bij hem mag blijven.

b Waarom heeft hij daar spijt van?
Hij zou liever in stilte denken, plannen en tekenen.

c Wat doet Emmeline zodat Dorus geen spijt meer heeft van zijn belofte?
Ze wil een nieuwe vliegmantel bedenken.

d Heb jij al eens iets beloofd waar je later spijt van kreeg? Leg uit aan je partner.

Laat enkele leerlingen hun
antwoord vertellen.

10 Hoe verliep de les voor jou?
Ik geef dit verhaal
Ik kon de personages in dit verhaal opnoemen.
Ik kon vertellen wat personages doen in het verhaal.

10
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Thema 1 - les 5

We vliegen erin!
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, luisteren en spreken
een vriendenboekje maken
75 minuten

Samenhang

Materialen

Via de ontdekplaat en in les 4 lazen de leerlingen het
vriendenboekje van auteur Joke Guns.
In les 4 kwam het verhaal van Joke aan bod en vulden de leerlingen
het vriendenboekje van Emmeline in.

Digitaal
>> bordboek
>> cd

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Zelfstandig een formulier invullen met informatie over
zichzelf.
Andere doelen
>> Gerichte vragen voorbereiden en stellen om de gewenste
informatie te verkrijgen bij leeftijdgenoten en bekende
volwassenen.
>> Vragen stellen om informatie in te winnen: gesloten
vragen, open vragen.
Op basis van op hun leeftijd afgestemde gesproken verhalen:
hoofd- en bijzaken onderscheiden, vergelijkingen herkennen,
relaties tussen hoofdpersoon en nevenpersonages, relaties
(deel-geheel, oorzaak-gevolg, middel-doel) onderscheiden.

Folio
>> taalschrift p. 11-13
>> bronnenbladen 1-2
Diversen
>> meegebrachte
vriendenboekjes
>> post-its
>> kladpapier

Strategie
Volgende schrijfstrategie hanteren onder aansturing van de
leraar of met behulp van een stappenplan:
>> Voor het schrijven: het schrijfdoel bepalen, woorden en
ideeën over de inhoud van de schrijftaak verzamelen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Groeien in verbondenheid met zichzelf en met de andere.

Voorbereiding
De leerlingen brengen enkele vriendenboekjes mee als inspiratiematerialen.
Voor de coöperatieve werkvorm gedachtenotities hebben de leerlingen post-its (of kleine papiertjes) nodig om
vragen te noteren.

Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenbladen 1-2 uit de downloadbare
bundel in het lerarengedeelte van bingel.be. Die heb je nodig tijdens lesfase 1 en 3.

28

L3 - Thema 1 - les 5 - lesgang

Woordenschat
Tekstwoorden
>> we vliegen erin
>> de luchtballon

School- en instructietaal
>> de ja-neevraag

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> gedachtenotities
>> interview

Brug naar andere leergebieden
Muzische vorming: Neem van elke leerling een foto. De leerling houdt met twee handen een denkbeeldige
tros ballonnen vast en poseert alsof hij wegvliegt. Druk de foto’s af, knip het silhouet uit en maak ballonnen uit
gekleurd papier. De ballonnen krijgen een wollen touwtje en de foto wordt eraan bevestigd. Op de ballonnen
noteren de leerlingen persoonlijke gegevens. Alle leerlingen vliegen nu aan een ballon door de klas of over de
jaarkalender. Vergeet er zelf niet achteraan te vliegen.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Luisterverhaal: interview met Emmeline
In les 4 lazen we het verhaal van Emmeline en Dorus.
Wat zou er met de vliegmantel gebeurd zijn?
Beluister het interview met Emmeline en de reporter.

cd of bronnenblad 1

2 Luisterverhaal bespreken
>> Wat gebeurde er in dit fragment?
>> Hoe noem je het soort gesprek dat je net hebt gehoord? (interview)
>> Wat is dat?
>> Waarom neemt iemand een interview af?
>> Wat voor vragen stelde de reporter? Kun je er een paar herhalen?
Noteer het eerste woord van de vragen op het bord: welk, wat, waarom.
Besluit dat heel wat vragen beginnen met een vraagwoord.
Herhaal nog een aantal andere vraagwoorden en vul ze aan op het bord.
3 Van interview naar vriendenboekje
>> Welke goede raad wilde Emmeline ons nog meegeven? (We vliegen erin
met veel zin!)
>> Wat bedoelt ze daarmee?
Leg de link met het begin van het schooljaar: we vliegen er enthousiast
in met onze fijne, nieuwe klasgroep.
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Vandaag maken we een vriendenboekje. Daarvoor interviewen we elkaar. De
vragen en de antwoorden noteren we.
Bespreek met de leerlingen en toon het vriendenboek uit de
ontdekplaat:
>> Wie kent er een vriendenboekje?
>> Wat is er leuk aan een vriendenboekje?
>> Wat vind je vervelend? (Sommige kinderen schrijven er lelijk in of
maken scheuren en vlekken. Dat is het ideale antwoord om de link te
leggen met verzorgd werken.)

bronnenblad 2

4 Op het lesdoel focussen
Op het einde van de les kun je:
>> een goede vraag aan iemand stellen om meer over die persoon te weten.
>> vragen beantwoorden die over jezelf gaan.
5 Wat is een goede vraag?
Welk soort vragen ga je bedenken en aan elkaar stellen?
Laat de meegebrachte vriendenboekjes bekijken ter inspiratie.
Bespreek: open vragen die beginnen met een vraagwoord zijn beter
dan ja-neevragen. Verwijs naar de vraagwoorden uit het luisterverhaal.
In je taalschrift staat bij oefening 1 al een deel van het vriendenboekje
klaar. Die vragen hoef je elkaar niet meer te stellen.

de vriendenboekjes van de
leerlingen
schrijfstrategie 1: Ik bedenk
waarover ik ga schrijven.
taalschrift p. 11

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
6 Vragen voor de schrijftaak verzamelen
Coöperatief leren: gedachtenotities
Maak groepen van drie of vier leerlingen.
In je taalschrift bij oefening 2 staan drie lege ballonnen.
Je krijgt tien minuten om met je groep een aantal leuke en originele vragen
te bedenken. Elke vraag schrijf je op een post-it.
Na tien minuten hangt elke groep zijn twee leukste vragen op het bord
en leest ze voor. Bespreek met de klasgroep of de vragen voldoen aan
de criteria voor een goede vraag.
>> Welke vragen behoud je?
>> Welke vragen zijn beter?
Hang de overige post-its op een andere plaats. Leerlingen die geen
inspiratie hebben, kunnen daar nog ideeën uit halen.
7 Elkaar interviewen
Coöperatief leren: interview
De leerlingen interviewen elkaar.
Ze kiezen drie vragen uit de selectie die op het bord hangt.
Creatieve leerlingen mogen zelf vragen bedenken.
Noteer de gekozen vragen op een kladpapier. Stel ze dan aan je partner.
Het antwoord hoef je niet te noteren.
Wissel daarna van rol. Antwoord op de vragen die je gesteld worden en ga
niet verder in gesprek.
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taalschrift p. 12
post-its
schrijfstrategie 3: Ik schrijf
goede vragen.
TIP! Bied de meegebrachte
vriendenboekjes aan als
inspiratie voor groepen
die niet tot goede vragen
komen.

kladpapier

8 Vragen beantwoorden in het taalschrift
Noteer de vragen die je gekozen hebt bij oefening 2 in het taalschrift van je
partner (één vraag per ballon).
Neem daarna je eigen schrift terug en beantwoord alle vragen van oefening
1 en 2.
Vlugge werkers maken oefening 3.

taalschrift p. 11-13
TIP! Leerlingen die dit moeilijk
vinden, kiezen en noteren
exact dezelfde vragen.

Controleren en reflecteren
9 ‘Wie vertelde dit?’ spelen
Haal de taalschriften op en deel ze willekeurig weer uit.
Laat enkele leerlingen een vraag en een antwoord voorlezen.
De rest van de klas probeert te raden wie dat antwoord gaf.
10 Op het lesdoel reflecteren
Koppel terug naar het lesdoel.
>> Welke goede vragen stelde je?
>> Op welke vragen kon je geen antwoord geven?
11 Het zelfevaluatiekader invullen
Overloop de doelen in het taalschrift. De leerlingen kleuren het passend
aantal sterretjes in het zelfevaluatiekader.
Hoe verliep de samenwerking met je partner?
Laat de leerlingen het passend aantal lachende gezichtjes kleuren in
hun zelfevaluatiekader.
Wat wist je nog niet over hem/haar?

TIP! Laat elkaars werk
bewonderen: de leerlingen
wandelen door de klas en
lezen elkaars vriendenboekje.

taalschrift p. 13
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> zijn creatief en bedenken zelf vragen.
>> verzinnen bij oefening 3 nog een vraag voor de extra ballon.
Instructiegevoelige leerlingen
>> noteren de vragen op kladpapier.
>> overlopen met de leraar de vragen voor ze die in het taalschrift
noteren.
>> spreken de zin hardop uit als aangegeven wordt dat de
zinsconstructie niet correct is.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken nauw samen met de leraar.
>> bedenken twee of drie vragen.
>> kunnen voor het bedenken van vragen een beroep doen op de
meegebrachte vriendenboekjes.
>> kiezen bij het partnerwerk exact dezelfde vragen om aan elkaar te
stellen.
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les 5

We vliegen erin!
Ik kan goede vragen stellen.
Ik kan vragen over mezelf beantwoorden.

W

1

Elke leerling vult dit in het
eigen taalschrift in.

we vliegen erin
we gaan ertegenaan

Vul het vriendenboekje in.

Mijn naam is

Hoe oud ben je?

jaar.

Waar woon je?
zus(sen ):

Aantal broer(s):
Wat is je haarkleur?

bruin

Welke kleur hebben je ogen?

blond
blauw

zwart
bruin

ros
groen

Hoe heet je school?
In welke klas zit je?
Hoe heet je juf of meester?
Heb je al gevlogen? Ja/nee
Dat was met een
naar

.
W

Wat verkies jij?
luchtballon
autoreis
in de lucht

of

straaljager
vliegreis
op het land

de luchtballon
ballon die met warme
lucht gevuld wordt en
daardoor opstijgt

Thema 1 - les 5
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2

Bedenk drie vragen die je aan elkaar kunt stellen.
STAP 1: Neem het taalschrift van je partner.
STAP 2: Schrijf in elke ballon een vraag voor je partner.
Stel geen ja-neevraag.
STAP 3: Neem je eigen taalschrift weer.
STAP 4: Beantwoord de vragen op de stippellijnen.

W

de ja-neevraag
vraag waarop je enkel met
ja of nee kunt antwoorden
bv. Vind jij lezen leuk?

De leerlingen noteren de
vragen op de bovenste twee
schrijflijnen van de ronde
ballonnen in het taalschrift van
hun partner.
Daarna noteren ze de
antwoorden op de vragen in
hun eigen taalschrift op de
onderste twee schrijflijnen.

12
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3

Deze oefening is voor
instructieonafhankelijke
leerlingen of snelle werkers.
– Ze bedenken een nieuwe
vraag voor hun partner
rond het thema vliegen en
noteren die op de bovenste
schrijflijn van de wolkballon
in het taalschrift van hun
partner.
– Ze proberen het antwoord
van hun partner te
voorspellen (kladpapier).
– Ze noteren in hun eigen
schrift het antwoord op de
vraag die gesteld wordt en
bespreken het antwoord
met de voorspelling die hun
partner maakte.

Bedenk voor de wolkballon een vraag over vliegen.
STAP 1:

Neem het taalschrift van je partner.

STAP 2: Schrijf in de wolkballon een vraag die gaat over vliegen.
Stel geen ja-neevraag.

g
e enkel met
antwoorden
n leuk?

STAP 3:

Probeer te voorspellen wat je partner zal antwoorden. Noteer dat op je kladpapier.

STAP 4: Neem je eigen taalschrift.
STAP 5: Schrijf het antwoord op.
STAP 6:

4

Overleg: had jij het juist voorspeld?

Hoe verliep de les voor jou?
Ik bedacht leuke en goede vragen.
Ik kon de vragen over mezelf vlot en juist invullen.
Ik werkte goed samen met mijn partner.

Thema 1 - les 5

34

L3 - Thema 1 - les 5 - correctiesleutel

13

Thema 1 - les 6

Herhaling
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

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

Samenhang

Materialen

De leerlingen kennen de hoorstrategie, de regelstrategie en de
onthoudstrategie en kunnen die toepassen. Ze herkennen de
spellingmoeilijkheden uit de les en kiezen de gepaste strategie.

Digitaal
>> bordboek

Hoofddoelen van de les
>> Woorden met ng of nk correct schrijven.
>> Woorden die eindigen op d of t of b of p correct schrijven.
>> Woorden met aai, ooi en oei correct schrijven.
>> Woorden met ei of ij correct schrijven.
>> Woorden met g of ch correct schrijven.
>> Woorden met gt of cht correct schrijven.
>> Woorden met au of ou correct schrijven.
>> Woorden met eeuw, ieuw correct schrijven.
>> Woorden met ng of nk of ngt of nkt correct schrijven.

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 2-3
>> facultatief: kopieerblad 1
>> bronnenblad 1
Diversen
>> schrijflei

Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Specifieke strategie inzetten om opdrachten, uitdagingen en
problemen efficiënt aan te pakken.

Voorbereiding
Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 2): voor de ene helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee 2.
Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Kopieer de keuzemogelijkheden bij oefening 5 (kopieerblad 3) voor de instructieafhankelijke leerlingen.
Als je de rubriceeroefening wilt maken, kopieer dan de woordkaarten van de topprent (kopieerblad 1) eenmaal
per zestien leerlingen.
Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 4.

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

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Zet de strategieën in om spellingproblemen aan te pakken. Laat de leerlingen zo inductief mogelijk de
spellingproblemen ontdekken, verwoorden en toepassen.
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35

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit het tweede leerjaar aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> kruipt
De baby ... naar zijn speelgoed.
>> Heb
... jij ooit al gevlogen?
>> nieuw
Mijn fiets is ... .
>> blauw
De helikopter is ... .
>> bank
Ik kom in de klas en ga zitten aan mijn ... .
>> bord
Papa doet spruitjes op mijn ... .

TIP! Omdat dit een
herhalingsles is, kun je de
fase ‘herhaling voorgaande
spellingmoeilijkheid’ laten
vallen.
schrijflei

2 Werken aan het spellinggeweten
Bespreek waarom het belangrijk is om foutloos te schrijven (bv. uit
respect voor je lezer, betere communicatie enz.) en sta stil bij hoe je dat
doet. Bv. door goed te luisteren, door te controleren wat je schrijft, door
te vragen en/of op te zoeken als je twijfelt.
3 De moeilijkheid inductief ontdekken
Toon de topprent. De prent bevat woorden die de leerlingen leerden
schrijven in het tweede leerjaar. Laat hen die woorden opnoemen (de
bank, blauw, hij lacht, het web, de leeuw, de vraag, de trein, de grond, de
kooi).
Werk inductief: bespreek de woorden qua betekenis en
spellingmoeilijkheid. Laat een leerling modellen wat hij doet om het
woord juist te schrijven.
4 Directe instructie
Staan er nog andere woorden op het bord met die moeilijkheid of ken je
andere woorden met die moeilijkheid?
Rubriceer de woorden volgens moeilijkheid. Herhaal de spellingweter
en beklemtoon de gevolgde strategie:
>> Hoorstrategie: woorden met aai/ooi/oei; ieuw/eeuw; ng/nk
>> Regelstrategie: woorden met d/t, b/p, ngt/nkt (door verlengen) woorden met gt/cht (na korte klank cht, behalve in ligt, legt en zegt)
>> Onthoudstrategie: woorden met ei/ij; au/ou; g/ch
>> Analogiestrategie: kan altijd toegepast worden, bv. met behulp van
net-als-woorden ring en bank.
5 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
De leerlingen bespreken in duo de verschillende kolommen van de
rubriceeroefening. Daarbij herhalen ze om welke moeilijkheid het gaat
en hoe ze die aanpakken.
6 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van visueel dictee
Laat de leerlingen oefening 1 oplossen.
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spellingschrift p. 1
TIP! Gebruik de kaartjes
van kopieerblad 1. Laat
de leerlingen de woorden
rubriceren op het bord of op
de bank (partnerwerk).

bronnenblad 1

TIP! Laat andere woorden
bedenken met die
moeilijkheid. Rubriceer ze op
het bord en laat een leerling
de gebruikte strategie
modellen.
spellingschrift p. 3

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken zelf twee woorden met de moeilijkheid (bv. klank, eend,
groei, ei, zegt, heb, flauw, geeuw).
>> doen met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
Instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken zelf twee woorden met de moeilijkheid.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefening in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en hoe je die aanpakt.
Modellen beurtelings.
Verlengde instructie
>> Kleur wat je moeilijk vindt in het woord.
>> Verwoord hoe je het spellingprobleem aanpakt.
>> Bekijk het woord en dek het af.
>> Schrijf het woord op (zonder lidwoord).
>> Controleer aan de hand van het voorbeeldwoord of het gekleurde stuk
juist geschreven is.

Inoefening (25 minuten)
7 Kort herhalen van de leerstof
Laat de leerlingen zoveel mogelijk woorden van de topprent op de
schrijflei noteren. Ze verbeteren door hun werk naast dat van hun buur
te leggen. Bij verschillend geschreven woorden leggen de partners de
strategie aan elkaar uit. Indien nodig roepen ze de hulp in van de leraar.
8 Schriftelijk oefenen
Laat de leerlingen oefeningen 2 tot en met 6 oplossen.

spellingschrift p. 3
TIP! Baken de tijd af
(bv. drie minuten).

spellingschrift p. 4-5

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsoefeningen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst de oefeningen.
>> maken alleen de basisoefeningen.
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Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 2 tot en met 6.
>> modellen beurtelings de eerste opdracht van elke oefening.
>> lossen de rest van de oefeningen zelfstandig op.
>> krijgen hulp waar nodig:
Oefening 2: laat een leerling het woord hardop zeggen voor het
passende stukje gekleurd wordt.
Oefening 4: bied de beginklank van een passend rijmwoord aan.
Oefening 5: bied de keuzemogelijkheden aan (kopieerblad 3).
Oefening 6: laat een leerling het woord hardop zeggen en de
spellingmoeilijkheid verwoorden voor het opgeschreven wordt.

kopieerblad 3

Signaal en integratie (25 minuten)
9 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7.
Leerling 1
1 Neem jij het leesboek uit de kast?
2 Ik eet elke ochtend een eitje.
3 Jullie maken erg veel lawaai.
4 De saus smaakt erg lekker.
5
6

Dat heb ik toch al eens gedaan.
Die leeuw ligt op de bank.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

kast, saus

eitje, lawaai

Woorden in zin

heb, leeuw, bank

toch, ligt

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10
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TIP! Verduidelijk de eerste
keer de werkwijze voor de
leerlingen. De werkwijze
wordt doorheen het
schooljaar herhaald. Focus
op de ‘Ik twijfel’-kolom. Nadat
de leerling het woord of de
zin schreef, leest hij na wat
hij schreef. Twijfelt hij over de
schrijfwijze, dan zet hij een
kruisje.

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Dat en Die
5

5
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

Leerling 2
1 Pas op! Die hond bijt.
2 Ik ga morgen op reis.
3 Die zwarte vogel is een kraai.
4 Doe niet zo flauw.
5
6

spellingschrift p. 6
kopieerblad 2

Ik loop recht in een web.
Ik geeuw nog eens flink.
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TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden

hond, flauw, reis,
kraai

Woorden in zin

web

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

recht, nog, geeuw, flink
Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Ik en Ik

5

5
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

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.
10 Integratieoefening
Laat de leerlingen oefening 8 oplossen.

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 6

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening:
>> lossen de oefening zelfstandig op.
>> vergelijken en bespreken de oplossingen in duo.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening:
>> lossen de oefeningen als partnerwerk op.
>> bespreken met hun partner om welke moeilijkheid het gaat en hoe
ze die aanpakken.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spelers 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 moeilijkheden.

Na de les
Duid in het portfolio aan of de leerling het lesdoel al dan niet bereikt heeft.
Baseer je daarvoor 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 fouten of
meer 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 herhalings- en integratieoefeningen op maat te krijgen.
L3 - Thema 1 - les 6 - lesgang
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Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek oefen je de verdubbelingsregel in (herhaling tweede leerjaar). Woorden in
klankgroepen verdelen is daarbij een belangrijke voorwaarde om de regel te kunnen toepassen. Oefen met de
instructieafhankelijke leerlingen het verdelen in klankgroepen. Gebruik woorden als: blikken, toppen, kappen,
rennen, rollen, molen, kazen, dozen, boven. Sta ook stil bij woorden als: manden, armen, binden, ganzen,
grachten, honden. Daar hoor je ook een korte klank, maar niet op het einde van een klankgroep.

40
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Herhaling

1

Bekijk de woorden in de
linkerkolom. Lees elk woord
fluisterend, dek het woord af
en schrijf het op. Gebruik de
woorden in de linkerkolom
om de oefening te verbeteren
(zelfcorrectie).

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het over.
nk of ng

spellingweter 17

eeuw en ieuw

spellingweter 13

bang

bang

de leeuw

leeuw

de bank

bank

nieuw

nieuw

aai/ooi/oei

spellingweter 11

au of ou

spellingweter 23

de kooi

kooi

blauw

blauw

de haai

haai

de ouders

ouders

ik groei

groei

de saus

d/t en b/p
de grond

spellingweter 32

ei of ij

saus

spellingweter 22

grond

de reis

reis

de kast

kast

de trein

trein

het web

web

het ijsje

ijsje

de stap

stap

de rij

g of ch
de vraag
zich

spellingweter 24
vraag
zich

gt of cht

rij

spellingweter 33

hij lacht

lacht

jij legt

legt

Thema 1 - les 6
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2

Schrijf het juiste woord onder de afbeelding. Kleur het spellingprobleem.

zeehond

3

4

geit

kraai

Kleur het vakje zodat je een juist woord krijgt. Schrijf het woord over.
de m ieuw eeuw

meeuw

de b ij ei

bij

de hon d

t

hond

de r aai oei boot

roeiboot

de pe g ch

pech

fl ouw auw

flauw

de koni ng nk

koning

hij krij gt cht

krijgt

de vlu gt cht

vlucht

ik he b p

heb

Vul elke zin aan met een woord dat rijmt op het blauwe woord. Ik twijfel.
1 Die soldaat houdt iedere nacht de

.

plein
slang

5 In dit gebouw wonen een man en een

42

.

kooien

3 Het standbeeld staat op een klein
4 Ik ben erg bang van die

.

wacht

2 Vlooien kun je niet opsluiten in

4

tweeling

6 Het paard heeft een lange

staart

7 Wij bouwen beelden met

klei
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.
vrouw

.
.

.

Fout? Verbeter.

Deze oefening is gericht
op controle. Stimuleer de
leerlingen om elk woord
grondig na te kijken. Bij twijfel
zet de leerling een
kruisje en zoekt hij het woord
op of vraagt hulp aan een
klasgenoot of aan de leraar die
de schrijfwijze verduidelijkt.
Fout geschreven woorden
verbeteren de leerlingen in
de verbeterkolom. Laat de
leerlingen in partnerwerk
verbeteren: ze lezen aan elkaar
de zin voor en vergelijken.

5

Zoek voor elk blauw woord het tegengestelde. Schrijf die woorden in de zin.
1 Grote jongens houden van lelijke poppen.
Kleine meisjes houden van mooie poppen.

2 Hoe beter de mop, hoe korter je moet huilen.
Hoe slechter de mop, hoe langer je moet lachen.

3 De oude meneer zingt erg slecht.
De jonge mevrouw zingt erg goed.

6

Zet het juiste woord in de zin en maak een verhaal dat rijmt. Kies uit:
lag – vliegreis – mooi – zucht – wei – lucht – dag – blij
hangmat – mei – boerderij – zwembad
Boer Daan besloot op een

dag

dat het boeren hem niet zo
Dus boekte hij een
naar een

vliegreis

en ver paradijs.

mooi

De dieren uit de
waren niet erg

.

lag

wei

.

blij

“Zie je ons al vliegen in de
vroegen ze met een

?”

lucht
zucht

.

En dus bouwde Daan een

zwembad

en hing tussen de bomen een

hangmat

Sinds die dag in

.

mei

gebeurt er niets meer op de

boerderij

.

Thema 1 - les 6

5

L3 - Thema 1 - les 6 - correctiesleutel

43

7

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5
6
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8

Bedenk een woord met de gevraagde letters. Maak er een zin mee.
Lees je woorden en zinnen voor aan je buur.
Een woord met au:

Laat de leerlingen in
partnerwerk verbeteren: ze
lezen elkaar de zin voor en
vergelijken.

Een woord met ooi:

Een woord met ei:

Een woord met nk:

Een woord met ng:

6

44
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Laat de leerlingen hun
oplossingen voorleggen
ter controle. Bij eventueel
opgemerkte fouten helpen
de partners elkaar door de
fout te bespreken en uit te
leggen hoe de strategie best
aangepakt wordt.

Woordkaarten topprent
de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw

de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw

de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw

de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw

de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw

de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw

de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw

de bank

de grond

het web

de trein

lacht

de kooi

blauw

de leeuw
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Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

woorden

1 Neem jij het leesboek uit de kast?
2 Ik eet elke ochtend een eitje.
3 Jullie maken erg veel lawaai.
4 De saus smaakt erg lekker.

woorden

1 Pas op! Die hond bijt.
2 Ik ga morgen op reis.
3 Die zwarte vogel is een kraai.
4 Doe niet zo flauw.

zinnen

5 Dat heb ik toch al eens gedaan.
6 Die leeuw ligt op de bank.

zinnen

5 Ik loop recht in een web.
6 Ik geeuw nog eens flink.

Leerling 1

Leerling 2

woorden

1 Neem jij het leesboek uit de kast?
2 Ik eet elke ochtend een eitje.
3 Jullie maken erg veel lawaai.
4 De saus smaakt erg lekker.

woorden

1 Pas op! Die hond bijt.
2 Ik ga morgen op reis.
3 Die zwarte vogel is een kraai.
4 Doe niet zo flauw.

zinnen

5 Dat heb ik toch al eens gedaan.
6 Die leeuw ligt op de bank.

zinnen

5 Ik loop recht in een web.
6 Ik geeuw nog eens flink.

Leerling 1

Leerling 2

woorden

1 Neem jij het leesboek uit de kast?
2 Ik eet elke ochtend een eitje.
3 Jullie maken erg veel lawaai.
4 De saus smaakt erg lekker.

woorden

1 Pas op! Die hond bijt.
2 Ik ga morgen op reis.
3 Die zwarte vogel is een kraai.
4 Doe niet zo flauw.

zinnen

5 Dat heb ik toch al eens gedaan.
6 Die leeuw ligt op de bank.

zinnen

5 Ik loop recht in een web.
6 Ik geeuw nog eens flink.

Leerling 1
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Leerling 2

woorden

1 Neem jij het leesboek uit de kast?
2 Ik eet elke ochtend een eitje.
3 Jullie maken erg veel lawaai.
4 De saus smaakt erg lekker.

woorden

1 Pas op! Die hond bijt.
2 Ik ga morgen op reis.
3 Die zwarte vogel is een kraai.
4 Doe niet zo flauw.

zinnen

5 Dat heb ik toch al eens gedaan.
6 Die leeuw ligt op de bank.

zinnen

5 Ik loop recht in een web.
6 Ik geeuw nog eens flink.
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Het tegengestelde
1

Zoek voor elk woord het tegengestelde woord.

mooie – meisjes – kleine – lachen – langer – slechter

1

grote

beter

jongens

korter

lelijke

huilen

Zoek voor elk woord het tegengestelde woord.

mooie – meisjes – kleine – lachen – langer – slechter

1

grote

beter

jongens

korter

lelijke

huilen

Zoek voor elk woord het tegengestelde woord.

mooie – meisjes – kleine – lachen – langer – slechter

grote

beter

jongens

korter

lelijke

huilen
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Het tegengestelde
1

Zoek voor elk woord het tegengestelde woord.

mooie – meisjes – kleine – lachen – langer – slechter

1

grote

beter

jongens

korter

lelijke

huilen

Zoek voor elk woord het tegengestelde woord.

mooie – meisjes – kleine – lachen – langer – slechter

1

grote

beter

jongens

korter

lelijke

huilen

Zoek voor elk woord het tegengestelde woord.

mooie – meisjes – kleine – lachen – langer – slechter
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grote

beter

jongens

korter

lelijke

huilen
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Thema 1 - les 7

Het alfabet
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken
het alfabet
25 minuten

Samenhang

Materialen

Dit is de eerste les taaldenken van het derde leerjaar. De leerlingen
leerden het alfabet en het alfabetlied in het tweede leerjaar. In de
volgende les verdiepen we de kennis over het alfabet naar woorden
opzoeken en alfabetische ordening.

Digitaal
>> bordboek
>> cd

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Het alfabet vlot opzeggen in de alfabetische volgorde.
Andere doelen
Nadenken over de betekenis van een alfabet voor onze taal.

Folio
>> taalschrift p. 14-15
>> kopieerbladen 1-2
>> bronnenblad 1
Diversen
>> een timer of klokje
>> facultatief: allerlei
lettervormen en alfabet
boeken

Voorbereiding
Kopieer de vijf coöperatieve werkvormen (kopieerblad 1) en de 26 letterkaartjes (kopieerblad 2) per twee
leerlingen. Je kunt ook met een doorschuifsysteem werken, dan heb je maar enkele sets letterkaartjes nodig.
Beluister vooraf het alfabetlied in de bordles of via de cd.
Facultatief:
>> Leg verschillende letters en lettervormen op de werktafels: 26 letters van het alfabet in zoveel mogelijk
verschillende uitvoeringen: foto’s, houten letters, op papier, kaartjes enz.
>> Leg alfabetboeken in je boekenhoek (bv. Van A tot Zet van Wally De Doncker, Davidsfonds/Infodok).
Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 1.

Brug naar andere leergebieden
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Laat de leerlingen letters vormen met natuurmaterialen of waardeloze voorwerpen.
Laat de leerlingen een alfabetlied maken op een bestaande of zelfverzonnen melodie.
Maak letters van koekjesdeeg en bak ze.
Laat de leerlingen letters uitbeelden of vormen met hun lichaam, of met meerdere lichamen.
Geef elke leerling een letter van het alfabet en laat hen zo snel mogelijk in de juiste volgorde gaan staan.
Maak een alfabetisch hinkelpad.

Voor meer tips: zie 26 lettertjes en dan, uitgeverij Boek in Beeld.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het alfabetlied herhalen en op het lesdoel focussen
Zing met de leerlingen het alfabetlied dat ze leerden in het tweede
leerjaar.
Verduidelijk het lesdoel:
We oefenen het opzeggen van de letters van het alfabet.
Bespreek de taalweter (‘Alle letters vormen samen het alfabet’) vóór de
leerlingen aan de oefeningen beginnen.

cd of bronnenblad 1

taalschrift p. 14

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het alfabet inoefenen
Laat de leerlingen aan de hand van vijf coöperatieve/interactieve
werkvormen spelen met het alfabet. De leerlingen werken in duo’s of via
een doorschuifsysteem.

kopieerblad 1

Opdracht 1: de letters in volgorde leggen
Geef de duo’s alle letters van het alfabet. Ze leggen de letters in de juiste
volgorde en benoemen ze fluisterend. Als ze klaar zijn, lezen ze samen
de hele rij. Leerlingen nemen om de beurt een kaartje weg uit de rij, de
andere moet raden welke letter weg is.

kopieerblad 2

Opdracht 2: woorden bedenken met bepaalde beginletters
Laat de duo’s bij oefening 1 het alfabet aanvullen met mensen, dieren
en dingen, liefst met woorden die iets te maken hebben met vliegen. Ze
moeten daarbij alfabetisch te werk gaan, van a tot z.

TIP! Laat de leerlingen
het alfabet maken met
letterkoekjes.
taalschrift p. 14

Opdracht 3: spel ‘ik ga op reis en neem mee’
De duo’s spelen het spelletje ‘Ik ga op reis met het vliegtuig en neem
mee’ (in alfabetische volgorde). Leg het spel uit met twee voorbeelden.
a Ik ga op reis en neem mee: een actiefilm.
b Ik ga op reis en neem mee: een actiefilm en een boek.
Opdracht 4: om het snelst het alfabet opzeggen
Laat de duo’s om het snelst het alfabet opzeggen. Ze meten de tijd. Wie
een fout zegt, moet opnieuw beginnen. Ze schrijven hun snelste tijd op.
Je kunt hen deze opdracht meerdere keren laten uitvoeren.
Opdracht 5: woorden zoeken met een letter
De ene leerling zegt het alfabet in stilte op. De a zegt hij hardop zodat
de andere leerling weet wanneer hij begonnen is. De andere leerling
zegt stop. De eerste leerling zegt de letter waaraan hij gekomen was
hardop. De andere leerling moet binnen de tien tellen een woord
zeggen met de letter die volgt op de letter die de eerste leerling hardop
gezegd heeft. Je kunt het ook moeilijker maken door bv. een vliegend
dier met die letter te vragen.
Bv. o > volgende letter = p > pauw
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een timer of klokje

Controleren en reflecteren
3 Afwisselend het abc opzeggen
De leerlingen zeggen per twee afwisselend het alfabet op.
4 Op het lesdoel reflecteren
>> Opdracht 2: Hoeveel woorden vonden jullie die iets met vliegen te maken
hebben? Wie geraakte het verst?
>> Waarom zou je het alfabet moeten kennen, denk je? Waarvoor dient een
alfabet?
5 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen. Bespreek na.

TIP! Alternatief: Om de beurt
roept de volgende leerling
een letter van het abc. Als
twee leerlingen tegelijkertijd
de volgende letter roepen of
als iemand een fout maakt,
beginnen ze opnieuw.
taalschrift p.15
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan meteen aan de slag met de opdrachtkaartjes zonder klassikale
instructie.
>> proberen zoveel mogelijk (vliegende) dieren op te noemen bij
opdracht 2.
>> kunnen bij opdracht 5 oefenen met een extra uitdaging: een leerling
zegt een getal van 1 tot en met 26, de andere leerling zegt zo vlug
mogelijk een voertuig dat begint met die letter.
Instructiegevoelige leerlingen
>> gaan meteen aan de slag met de opdrachtkaartjes zonder klassikale
instructie.
>> wisselen per opdracht van maatje. Zo kun je minder en meer
taalvaardige leerlingen met elkaar laten samenwerken.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.

L3 - Thema 1 - les 7 - lesgang
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les 7

Het alfabet
Ik kan het alfabet in de juiste volgorde opzeggen.

Alle letters samen vormen het alfabet.
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

De letters staan in het alfabet altijd in dezelfde volgorde. Je kunt er alle Nederlandse woorden
mee schrijven.
1

14
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Schrijf hieronder het alfabet. Probeer bij elke letter een woord te verzinnen.
Zoek zoveel mogelijk mensen, dieren en dingen die iets met vliegen te maken hebben.
a

n

b

o

c

p

d

q

e

r

f

s

g

t

h

u

i

v

j

w

k

x

l

y

m

z

Thema 1 - les 7
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De meer taalvaardige
leerlingen gebruiken zoveel
mogelijk (vliegende) dieren in
de oefening.

2

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon het alfabet in de juiste volgorde opzeggen.
Ik kon bij bijna elke letter van het alfabet een woord bedenken.

Thema 1 - les 7

15
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Naam: 

Datum:

Nr.

Alfabet
Opdracht 1: letters alfabetisch ordenen.
1 Leg de letters in de juiste volgorde. Zeg ze fluisterend samen op.
Als jullie klaar zijn, lezen jullie samen de hele rij.
2 Eén leerling sluit de ogen. De andere neemt een kaartje weg uit de rij. De leerling opent de ogen en
noemt de letter die weg is. Zo doe je voort. Nu sluit de ander de ogen. Hoe ver geraak je?

Opdracht 2: woorden maken volgens de letters van het alfabet.
Maak de oefening in je taalschrift op p. 14.

Opracht 3: wat neem je mee?
Ik ga op reis met het vliegtuig en neem mee ...
Zoek telkens een nieuw woord met de volgende letter van het alfabet.
> Ik ga op reis en neem mee: een actiefilm.
> Ik ga op reis en neem mee: een actiefilm en een boek.
> Ik ga op reis en neem mee: een actiefilm, een boek en een ...

Opdracht 4: het alfabet opzeggen.
Een van jullie beiden zegt START en meet de tijd. De ander zegt zo snel mogelijk het alfabet op.
Als je een fout maakt, moet je opnieuw beginnen, maar de tijd blijft lopen.
Nu is het de beurt aan de ander.
Je kunt deze oefening meerdere keren doen.
Schrijf hieronder je tijd op in seconden (33) of in minuten en seconden (1 en 33)

Naam:

Tijd:

Naam:

Tijd:

Opdracht 5: de letters van het alfabet aanvullen.
> Leerling A zegt het alfabet in stilte op. De a zegt hij hardop zodat leerling B weet wanneer hij is begonnen.
> Leerling B zegt op een bepaald moment STOP. Leerling A spreekt de letter waaraan hij gekomen is hardop
uit, bv. k.
> Leerling B moet binnen de tien tellen een woord zeggen met de letter die volgt op de letter die leerling A
hardop heeft gezegd: bv. k > volgende letter = l > lopen.
> Daarna is het aan leerling B.
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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
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Thema 1 - les 8

Kortverhalen ‘Orkaan Billie’, ‘Eén
september’ en ‘De eerste schooldag
van Jasper en Lina’
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
een kortverhaal lezen
25 minuten

Samenhang

Materialen

Er is voor elke groep (A, B of C) een verschillend kortverhaal op eigen
leesniveau.
>> ‘Orkaan Billie’ is geschreven op niveau einde tweede leerjaar.
>> ‘Eén september’ is geschreven op niveau midden derde leerjaar.
>> ‘De eerste schooldag van Jasper en Lina’ is geschreven op niveau
einde derde leerjaar.

Folio
>> leesboek p. 9-14

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.
Andere doelen
Teksten lezen met het juiste dynamische en melodische
accent.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Een basisvertrouwen ontwikkelen.

Voorbereiding
Maak met behulp van de resultaten van les 2 een indeling voor deze les in A-, B- en C-lezers.

Woordenschat
>> de hangmat

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> duolezen
>> koorlezen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Geef veel bevestiging aan de moeilijke lezers, zodat hun basisvertrouwen groeit. Laat de lezers elkaar in de
groepen positief bevestigen (met een compliment of een applausje).
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verdeel de klasgroep in drie groepen: laat de A-lezers, de B-lezers en de
C-lezers samen in een groep zitten.
Laat de A- en B-lezers hun leesboek nemen op p. 9 en de C-lezers op
p. 11. 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. De vetgedrukte woorden zijn misschien moeilijk. De betekenis vind
je in het kadertje onderaan de tekst.

leesboek p. 9 en 11

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het kortverhaal lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A) en duolezen (A/B/C)
Verduidelijk eerst de werkwijze voor de B- en de C-lezers.
>> De B-groep leest in stilte verhaal 1. Daarna duolezen ze verhaal 2
(wisselen om de vijf regels), en tot slot in stilte individueel verhaal 2.
>> De C-groep leest in stilte verhaal 2. Daarna duolezen ze verhaal 3
(wisselen om de vijf regels), en tot slot in stilte verhaal 3.

leesboek p. 9-14

De A-groep leest onder jouw begeleiding.
>> Lees eerst verhaal 1 van p. 9 voor.
>> Vervolgens lees je het verhaal hardop in koor met de leerlingen.
>> Ten slotte mogen ook de A-lezers duolezen: om de vijf regels wisselt
de lezer.

TIP! Voorzie een opdracht
voor sterke lezers. Bv. Bedenk
vijf vragen over het verhaal,
schets een stripje over het
verhaal dat je las, oefen op
expressief lezen van het
verhaal.

Controleren en reflecteren
3 De lesopdracht uitvoeren
Zet een A-, een B- en een C-lezer samen in een groep. In hun eigen
woorden vertellen ze waarover hun laatst gelezen verhaal gaat. Ze
bespreken wat de gelijkenissen en de verschillen in de verhalen zijn.
4 Op het verhaal en het leesproces reflecteren
Reflecteer met de leerlingen op de verschillende kortverhalen:
>> Hoe vond je het laatste verhaal dat je las?
>> Wat vind je leuk aan de verhalen?
>> Zou je het verhaal/de verhalen die je nog niet las, willen lezen?

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

TIP! Laat enkele A- en
B-lezers (elkaar aanvullend)
in het kort vertellen waar het
verhaaltje over gaat, om na te
gaan of ze de tekst begrepen
hebben.

Evalueer ook het leesproces.
>> Wat ging goed?
>> Wat was moeilijk?
>> Hoe verliep het duolezen?
>> Waarop moet je nog oefenen?

Na de les
Laat voor de volgende leesles een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.
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Thema 1 - les 9

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Folio
>> leesboek p. 5-6 (A-lezers)
Diversen
>> een boek naar keuze

Andere doelen
>> Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en
andere informatiebronnen te raadplegen.
>> Bereid zijn gebruik te maken van bibliotheken.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas. De A-lezers gebruiken ook het verhaal uit les 2 van het leesboek.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> koorlezen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Help de leerlingen die niet graag lezen om een boek te vinden. Bied hen verschillende tekstsoorten aan:
informatieve boeken, strips, verschillende genres fictieboeken enz.
Peil naar hun interesses en geef hen extra kansen om te vertellen wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat boek mag een verhaal zijn,
een informatief boek, een strip, een tijdschrift enz.
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
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>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het 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 die ze moeten uitvoeren
tegen het einde van de leestijd:
>> Las je in een fictieboek? Vertel dan of je in het boek iets las dat je zelf al
hebt meegemaakt. Wat was bij jou hetzelfde en wat was anders?
>> Las je een non-fictieboek? Kies een foto of een prent die je erg aanspreekt.
Vertel waarom dat zo is.

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

Geef een bijzondere opdracht voor leerlingen die hun boek uit hebben:
>> Las je in een fictieboek? Ontwerp je eigen boekenlegger (vraag materialen
aan de leraar). De boekenlegger moet passen bij het boek of verhaal.
>> Las je in een non-fictieboek? Maak een korte klasquiz. Bedenk vijf vragen
die je aan je klasgenoten stelt. Uiteraard moet je zelf de antwoorden
kennen.

TIP! Stimuleer leerlingen
om een boek uit te lezen
door leuke opdrachten te
verzinnen die ze pas mogen
uitvoeren als hun boek uit is.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Vrij lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A)
Laat de leerlingen van de B- en de C-groep lezen in een boek dat ze zelf
hebben gekozen.
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.

een boek naar keuze
leesboek p. 5-6
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen reflecteren
Evalueer eerst het lezen en het leesproces: Hoeveel heb je gelezen? Heb je
zin om verder te lezen? Ben je iets te weten gekomen? Is er iets dat je stoort?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepjes samen met groepsleden die al dan niet dezelfde
opdracht kregen. De groepsleden voeren dan voor elkaar de
algemene opdracht uit. Zo krijgt iedereen de kans zijn of haar
algemene opdracht uit te voeren

L3 - Thema 1 - les 9 - lesgang

59

Thema 1 - les 10

Vlieg je mee?
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, luisteren, schrijven
gewenste informatie in een tekst vinden
75 minuten

Samenhang

Materialen

De informatie uit de teksten wordt gebruikt om in les 11 een
kwartetspel te maken.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 16-23
>> kopieerblad 1
>> bronnenblad 1

Hoofddoel van de les
In voor hem bestemde informatieve teksten de gewenste
informatie vinden: relaties (deel-geheel, oorzaak-gevolg,
middel-doel).
Andere doelen
Op basis van de uiteenzetting van de leraar of van een
medeleerling relaties herkennen (middel-doel, oorzaak-gevolg).
De eigen mening formuleren en vergelijken met die van
anderen.
Zelfstandig een formulier invullen met informatie over zichzelf.

Diversen
>> kladpapier
>> de vriendenboekjes op
p. 11 van het taalschrift
of de vriendenboekjes
van de leerlingen

Strategieën
De volgende leesstrategieën hanteren onder aansturing van
de leraar of met behulp van een stappenplan:
>> Voor het lezen: voorkennis inschakelen.
>> Tijdens het lezen: zich vragen stellen over de tekst.
>> Na het lezen: conclusies trekken.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren.

Voorbereiding
Tijdens de les doen de leerlingen een test om een tekst te kiezen. Kopieer daarvoor kopieerblad 1 voor elke
leerling. De teksten zijn samenleesteksten. De zinnen waar een blauw streepje voor staat zijn leestechnisch iets
eenvoudiger. Tekst A is leestechnisch en inhoudelijk gemakkelijker dan tekst B. Bepaal op voorhand welke kleur
elke leerling zal lezen.
Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 1.
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Woordenschat
Tekstwoorden
>> het tijdschrift
>> de piloot
>> opstijgen
>> de tijd vliegt

School- en instructietaal
>> de reden

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> om de beurt
>> tweegesprek

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen kiezen aan de hand van de test en hun eigen voorkennis de tekst die het best bij hen past.
Ze geven aan wat ze interessant vinden en waarover ze meer willen weten. Ze drukken hun nieuwsgierigheid
uit door op voorhand aan te geven wat ze hopen te ontdekken.

Brug naar andere leergebieden
Wereldoriëntatie/techniek: Ga dieper in op het technische aspect van vliegen door vliegers te vouwen. Waarom
vliegt de ene vlieger wel en de andere totaal niet? Is vliegen hetzelfde als zweven? Waarom zweeft een veertje
en valt een steen? Wat zweeft nog? Wat valt sneller?

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Over ‘Wat kan vliegen?’ nadenken
Coöperatief leren: om de beurt
Verwijs naar het vriendenboekje waarin de leerlingen schreven waarom
ze wel of niet graag zouden vliegen. Laat enkele leerlingen hun
antwoorden herhalen.
>> Wat is vliegen eigenlijk?
>> Wanneer kan iets vliegen?
Kom tot het besluit dat bepaalde machines kunnen vliegen omdat ze
een motor hebben en dat sommige dieren kunnen vliegen omdat ze
vleugels hebben.
Vraag om in de kolom ‘vliegtuigen’ en in de kolom ‘vliegende dieren’
zoveel mogelijk voorbeelden te noteren.
De leerlingen werken in duo’s en noteren om de beurt een antwoord.
Vul klassikaal het schema in. Verklaar de moeilijke woorden.

de vriendenboekjes op p. 11
van het taalschrift
TIP! Lees een paar
antwoorden voor uit de
vriendenboekjes in het
taalschrift en laat de andere
leerlingen raden wie dat
antwoord schreef.
bronnenblad 1
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2 Inhoud van de tekst voorspellen
Verwijs naar het taalschrift p. 16-17 en 20-21
Laat de tussentitels lezen en de foto’s bekijken.
>> Waarover gaat tekst A? Waarom denk je dat?
>> Waarover gaat tekst B? Hoe weet je dat?

taalschrift p. 16-17 en 20-21
leesstrategie 1: Ik voorspel
de inhoud (op basis van het
vluchtig doorkijken van de
tekst).

3 Op het lesdoel focussen
>> Wie wil de tekst over vliegende dieren lezen? Waarom?
>> Wie wil de tekst over vliegtuigen lezen? Als jij straks tekst A hebt gelezen,
kun je vertellen waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere
niet.
>> Als je straks tekst B hebt gelezen, kun je vertellen hoe het komt dat
mensen erin geslaagd zijn te vliegen.
Verduidelijk de link tussen de twee teksten: het zijn teksten die je leest
als je informatie nodig hebt. De informatie die je vandaag leest, gebruik
je in een latere les om een spel te maken.

leesstrategie 2: Waarom ga
ik deze tekst lezen? (leesdoel)

4 Welke tekst ga ik lezen? Ik doe de test.
De test maakt duidelijk welke tekst jij straks samen met een partner leest. Bij
elke vraag staan drie mogelijke antwoorden. Noteer bij elke vraag de letter
van jouw antwoord. Je ziet dan hoeveel vliegtuigjes of vogeltjes je hebt. Die
heb je nodig om op het einde het totaal aantal vliegtuigjes of vogeltjes te
berekenen.

kopieerblad 1
kladpapier

Geef tijd om de test te doen en de scores te berekenen.
Wie meer vliegtuigen scoorde, leest de tekst over vliegtuigen.
Stel duo’s samen die dezelfde tekst lezen.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
5 Wat je wilt ontdekken noteren
Elk duo noteert op een kladpapier iets dat ze nog niet over het
onderwerp weten maar in de tekst hopen te ontdekken. De bladen
worden opgehaald.
6 De tekst lezen en verwerken
Coöperatief leren: tweegesprek
De duo’s lezen de tekst fluisterend (samenleestekst).
Laat de duo’s de vragen bij hun tekst oplossen.
Bespreek de antwoorden op de eerste drie vragen tussendoor klassikaal.
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kladpapier

taalschrift p. 16-23
leesstrategie 7: Kan ik
de verkregen informatie
gebruiken?

Controleren en reflecteren
7 Op het lesdoel reflecteren
Verwijs naar de opgehaalde kladpapieren. Laat een kladpapier trekken
en voorlezen.
De klasgroep geeft aan of de vraag beantwoord werd in de tekst. Het
duo dat de vraag opschreef, bevestigt of ontkent.
Als het antwoord niet in de tekst voorkwam, kan iemand anders de
vraag proberen te beantwoorden.
>> Wat leerde je uit de tekst?
>> Wie vond de tekst gemakkelijk?
>> Waarover wil je meer lezen? Wat wil je dan weten?
>> Was je tevreden over de tekst die jij las of had je liever de andere gelezen?
>> Vertel waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere dieren niet.
>> Vertel hoe het komt dat mensen erin geslaagd zijn om te vliegen.
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

kladpapieren waarop de
leerlingen noteerden wat ze
in de les hopen te ontdekken

taalschrift p. 19 en 23
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> slaan de test over en gaan na het verwoorden van het leesdoel met
beide teksten zelfstandig aan de slag.
>> kiezen zelf met welke tekst ze beginnen.
>> bekijken op de ontdekplaat het filmpje ‘Hoe vogels vliegen’ als ze
klaar zijn.
>> vertellen daarna aan de klasgroep nog een of twee extra weetjes die
niet in de tekst staan.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken in duo’s.
>> overlopen met de leraar de vragen voor ze aan de slag gaan.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> lezen tekst A (leestechnisch en inhoudelijk de gemakkelijkste tekst)
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les 10

Vlieg je mee?
Ik kan in de tekst de informatie vinden die ik nodig heb.

1

Lees met je partner tekst A of tekst B. Ieder leest een kleur.

Tekst A:
Als je aan vliegen denkt, dan denk je vast aan vogels.
Je weet wel: donzige pluizenballetjes met een snavel,
twee kleine oogjes, twee pootjes en twee vleugels.
Het ene moment staan ze op de grond en hup,
dan vliegen ze hoog in de lucht.

1

Het lijkt wel of vliegen vanzelf gaat.
Mensen kunnen daar alleen maar van dromen.
Waarom kunnen wij niet vliegen en vogels wel?
2

Veren
Wij hebben natuurlijk armen en geen vleugels.
Vleugels zijn gemaakt van veren.
Er zitten wel negen soorten veren in een vleugel.
De langste veren helpen om te sturen.

Superkracht

3

Vogels moeten vaak heel lang vliegen.
Soms moeten ze snel of hoog vliegen.
Om te vliegen heb je veel kracht nodig.
Opstijgen vraagt het meeste kracht.
Daarom hebben vogels sterke borstspieren.
Zelfs als je elke dag gewichten heft,
ben jij nog niet sterk genoeg om te vliegen.
4

Verboden te snoepen
Vogels eten best geen hamburgers of ijsjes.
Om te vliegen moet je immers heel licht zijn.
Daarom zijn de botten en de veren van vogels hol.
De botten van mensen zijn niet hol.
Mensen hebben ook meer vet.
Zelfs als je elke dag alleen maar sla eet,
ben je nog niet licht genoeg om te vliegen.

16
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Instructieafhankelijke
leerlingen werken het best
met tekst A. Die is eenvoudiger
dan tekst B.

Vogeltje, waarom vlieg jij niet?

5

6

Pinguïns zijn echt vreemde vogels.
Ze kunnen niet vliegen.
Dat komt omdat ze hun vleugels gebruiken om te
zwemmen.
Ze vliegen door het water in plaats van door de lucht.
En struisvogels dan?
Kijk eens goed! Wat denk je?
Hun vleugels zijn te klein!
Ze zijn te zwaar om te vliegen.
Ze zijn wel heel snel.
En met hun lange poten kunnen ze gemeen trappen!

Jij bent toch geen vogel?

7

Ook sommige insecten kunnen vliegen.
Hoe kan dat dan? Ze hebben toch geen veren?
Nee, maar ze hebben wel sterke spieren.
Hun vleugels bewegen supersnel.
De hommel beweegt zijn vleugels wel 300 keer per
seconde.
Daarom hoor je hem zoemen.

En toch wil ik vliegen!
Dat kan! Maar je kunt het niet zelf.
Je hebt een vliegtuig, een helikopter of een raket nodig om dat te doen.
Misschien kunnen we het op een dag toch leren.
De tijd vliegt immers.
We blijven erover dromen.

W

donzig

heel zacht

opstijgen

een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht,
het tegengestelde van landen

het bot

een vreemde vogel

iemand die er raar uitziet of zich anders gedraagt

de tijd vliegt

de tijd gaat snel

Thema 1 - les 10
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Vragen bij tekst A
2

Kruis het juiste antwoord aan.
a Wie raad jij aan tekst A te lezen?
Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
✗ Saïd wil weten hoe dieren kunnen vliegen.
Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.
b Waar zou je de tekst vinden?
In een kookboek
In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
Op een website van een vliegtuigmuseum
In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
✗ In het tijdschrift Leren over vogels

het tijdschrift
boekje dat een keer in de
week of maand verschijnt,
bv. Zonneland
de piloot
bestuurder van een vliegtuig

3

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 16.

4

Waarom kunnen mensen niet vliegen?
Zoek drie redenen in de tekst.

5

1

Wij hebben geen vleugels.

2

Wij zijn niet sterk genoeg.

3

Wij zijn te zwaar.

de reden
waarom iets gebeurt
of waarom iets zo is

dieren die niet kunnen vliegen

vogels

pinguïns

hommels

struisvogels

b Schrijf er zelf nog één voorbeeld bij.

18

W

a Welke dieren uit de tekst kunnen vliegen? Welke dieren niet?
Noteer ze in de juiste kolom.
dieren die kunnen vliegen

66
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6

7

ift
en keer in de
and verschijnt,
nd

Waarom kunnen sommige vogels niet vliegen?
Geef twee redenen.
1

Hun vleugels zijn te klein.

2

Ze zijn te zwaar.

Kleur in de tekst:
drie lichaamsdelen van een vogel.
de zin waarin staat waarom een hommel zoemt.
de zin waarin staat dat mensen op een dag misschien wel kunnen vliegen.

an een vliegtuig
8

Hoe verliep de les voor jou?
Ik geef deze tekst
Ik wist waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere dieren niet.
Ik wist waarom mensen niet kunnnen vliegen.
Ik werkte goed samen met mijn partner.

en
m iets gebeurt
rom iets zo is

gen
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Tekst B:
Vlieg je mee?
Kun jij vliegen? Weet je dat wel zeker?

1

Heb je al eens heel snel met je armen geflapperd?
Niet gelukt? Jammer!
Mensen zijn te zwaar om zelf te vliegen.
Heel wat mensen hebben er wel over gedroomd of hebben
het zelfs geprobeerd.
Ken je het verhaal van Icarus?
Dat verhaal is heel oud.
Het werd lang geleden verteld in Griekenland.
Icarus en zijn vader zaten in de gevangenis op het eiland Kreta.
Ze ontsnapten door vleugels te maken van veren en was.
Icarus vloog weg, maar hij luisterde niet meer naar zijn vader.
Hij vloog hoger en hoger, tot hij heel dicht bij de zon kwam.
Kun je al raden wat er gebeurde?
Inderdaad, de was begon te smelten en Icarus viel in zee.
Dat verhaal is natuurlijk niet echt gebeurd, maar mensen bleven wel proberen om echt te vliegen.
2

Dromen over vliegen
Deze schets werd gemaakt door Leonardo Da Vinci. Hij
leefde vroeger in Italië.
Hij was een schilder en een uitvinder. Ook hij wilde graag
mensen laten vliegen.
Jammer genoeg lukten zijn plannen niet echt.
Hoewel? Aan welk soort vliegtuig denk jij als je naar de
schets kijkt?

Vliegen met een ballon

3

“Hmm, mensen kunnen niet zelf vliegen. Dan moeten we
zorgen dat ze kunnen meevliegen!”
Dat zeiden de broers Montgolfier uit Frankrijk. Driehonderd
jaar geleden zagen ze dat je een papieren zak kunt laten
vliegen door er een vuurtje onder te maken.
En dus maakten ze een heel grote zak van stof en papier.
Onder de ballon hing een mandje.
Inderdaad, een luchtballon!
Op de eerste ballonvlucht vlogen geen mensen als passagier mee.
In de mand zaten een schaap, een eend en een haan.
Na acht minuten vliegen scheurde de ballon. De dieren hadden gelukkig geen schrammetje!
De broers Montgolfier verbeterden hun uitvinding zodat er ook mensen mee de lucht in konden.
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Instructieonafhankelijke
leerlingen werken het best
met tekst B. Die is uitdagender
dan tekst A.

Zweefvliegen
Hier zie je Otto Lilienthal. Hij was een Duitse uitvinder.
Meer dan honderd jaar geleden liep hij met een
zelfgemaakt zweeftoestel een heuvel af.

4

Heel wat mensen stonden bang te kijken. Was Otto gek
geworden? Hij nam een flinke aanloop en ... de vleugels
namen Otto mee de lucht in!
Zo zweefde hij een tijdje rond om dan weer met zijn
beide voeten op de grond te landen.

Het eerste vliegtuig

5

De gebroeders Wright leefden in Amerika. Ze waren grote
fans van Otto.
Eerst bouwden ze zweefvliegtuigen. Na een tijdje waren ze
daar niet meer zo tevreden over. Soms was er niet genoeg
wind. Dan kon het vliegtuig niet opstijgen.
Daarom bedachten ze een manier om hun vliegtuigje ook
zonder wind de lucht in te krijgen. Daarvoor hadden ze een
motor nodig.
Op een dag, wel honderd jaar geleden, lukte hun plannetje. Ze stegen op en vlogen vijfendertig
meter ver. Het eerste vliegtuig was geboren!

Steeds groter, steeds sneller
Vanaf dan ging het allemaal heel snel.

6

Het ene vliegtuig werd nog beter dan het andere.
Er kwamen snellere vliegtuigen, grotere vliegtuigen
en nog heel wat andere vliegende toestellen zoals
helikopters en raketten.
Deze Airbus kan bijna duizend mensen vervoeren!
Mensen kunnen vandaag nog steeds niet zelf vliegen.
Maar wie weet wat de toekomst brengt?
De tijd vliegt immers.

W

flapperen

iets dat snel heen en weer beweegt, bv. vleugels

de was

zachte, vette stof waarmee je kaarsen maakt

de passagier

persoon die meevliegt met een vliegtuig

het zweefvliegtuig

vliegtuig dat vliegt zonder hulp van een motor

opstijgen

een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht,
het tegengestelde van landen

vervoeren

van een plaats naar een andere plaats brengen

de tijd vliegt

de tijd gaat snel
Thema 1 - les 10
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Vragen bij tekst B
2

Kruis het juiste antwoord aan.
a Wie raad jij aan tekst B te lezen?
Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
Saïd wil alles weten over dieren die vliegen.
Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
✗ Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

W

b Waar zou je de tekst vinden?
In een kookboek
In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
✗ Op een website van een vliegtuigmuseum
In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
In het tijdschrift Leren over vogels

het tijdschrift
boekje dat een keer in de
week of maand verschijnt,
bv. Zonneland
de piloot
bestuurder van een vliegtuig

3

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 20.

4

a Verbind elke persoon met de juiste beschrijving(en). Eén beschrijving hoort bij niemand.
het eerste vliegtuig met een motor
1

Icarus

2

de gebroeders
Wright

3

Otto Lilienthal

4

de gebroeders
Montgolfier

uitvinder(s)
vleugels van was
er kunnen duizend mensen meevliegen
een schilder

5

Leonardo Da Vinci

een heuvel aflopen
zweefvliegen
dieren in een mand
leefden in Amerika
een papieren zak kun je laten vliegen

b Kleur in oefening 4a:
de beschrijving die nergens bijhoort.
Welk woord past bij de overgebleven beschrijving?
Airbus

22
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Verduidelijk dat er bij de
woorden in de linkerkolom
meerdere lijnen kunnen
vertrekken, en dat er in
de rechterkolom telkens
meerdere pijlen kunnen
toekomen.

5

Kleur in de tekst:
de zin waarin staat dat het verhaal van Icarus niet echt gebeurd is.
de zin waarin staat dat Leonardo Da Vinci’s plannen niet lukten.
de zin waarin staat dat het schaap, de haan en de eend veilig uit de luchtballon kwamen.

6

rift
een keer in de
aand verschijnt,
and
van een vliegtuig

Hoe verliep de les voor jou?
Ik geef deze tekst
Ik kon vertellen hoe mensen probeerden om zelf te vliegen.
Ik ontdekte informatie over verschillende vliegende tuigen.
Ik werkte goed samen met mijn partner.

emand.

otor

evliegen

iegen
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Naam: 

Datum:

Nr.

Welke tekst past bij jou? Doe de test!
1

Weetjes over de natuur vind ik
saai.		

2

vind ik niet boeiend.

Nee.		

Nee.		

Ik wil weten wie er met het eerste vliegtuig vloog.
Heel graag.		
Mijn score
Bekijk nu de score achter je antwoord.
Turf in de tabel de vliegtuigjes
die je scoorde.
Turf ook de vogels die je scoorde.
Meer vogels? Lees tekst A.
Meer vliegtuigjes? Lees tekst B.

72

vind ik oké.		

Ik wil graag lezen over de eerste luchtballon.
Ja.			

6

saai.		

Ik wil graag lezen over waarom mensen niet kunnen vliegen.
Ja.			

5

wel leuk.		

Lezen over vroeger
doe ik heel graag.

4

echt heel boeiend.

Weetjes over vliegtuigen vind ik
echt heel boeiend.

3

wel leuk.		
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Ja.			

Eigenlijk niet.		

Thema 1 - les 11

Vliegkwartet
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, lezen, spreken, luisteren
opgedane informatie verwerken in nieuwe teksten
75 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les wordt de reeds aan bod gekomen informatie over
vliegende en niet-vliegende dieren en over ruimtevaarders en
pioniers van de luchtvaart gebruikt om in groep kwartetkaarten te
vervolledigen en het kwartetspel te spelen.

Digitaal
>> bordboek
>> ontdekplaat
>> cd

Lesdoelen

Folio
>> kopieerbladen 1-8
>> bronnenbladen 1-2

Hoofddoel van de les
Schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden
(reconstrueren, hoofdzaken en bijzaken onderscheiden).
Andere doelen
>> De eigen mening formuleren en vergelijken met die van
anderen.
>> Anderen laten uitspreken.
>> In voor hem bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie vinden, chronologie herkennen, vergelijking
herkennen.
>> Informatie selecteren uit voor hen bestemde informatieve
boodschappen uit (multi)mediale bronnen: op basis
van gegeven criteria selecteren, gevraagde of gewenste
informatie reconstrueren, persoonlijke meningen
formuleren, informatie op relevantie beoordelen.

Diversen
>> kladpapier
>> tablets of computers
voor de groepen die met
de ontdekplaat werken
>> een meetlint of
plooimeter

Strategie
Tijdens het schrijven zijn gedachten onder woorden brengen
in de vorm van woorden en zinnen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en
bevindingen formuleren.

Voorbereiding
Groep 1: Supervliegtuigen
>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad 1 met de kwartetkaarten van de reeks supervliegtuigen.
>> Voorzie een tablet of computer per link naar de ontdekplaat: klik op vliegtuigen, klik dan door naar
supervliegtuigen.
TIP! Print de PowerPointpresentatie af die je vindt in het lerarengedeelte van bingel.be.
Groep 2: Vliegende insecten
>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad 2 met de kwartetkaarten van de reeks insecten.
>> Voorzie een tablet of computer met een link naar de ontdekplaat: klik op kleine en grote vliegers, klik dan
door op het insect.
TIP! Print de PowerPointpresentatie af die je vindt in het lerarengedeelte van bingel.be.
L3 - Thema 1 - les 11 - lesgang
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Groep 3: Vliegende dieren
>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad 3 met de kwartetkaarten van de reeks vliegende dieren.
>> Voorzie een meetlint of plooimeter en een lat van dertig centimeter.
>> Voorzie een computer of tablet met de vier luistertekstjes die je vindt op bingel.be (of laat ze beluisteren
via de cd). De uitgeschreven teksten vind je op bronnenblad 1 in de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be.
TIP! Print de PowerPointpresentatie af die je vindt in het lerarengedeelte van bingel.be.
Groep 4: Dieren met vleugels die niet vliegen
>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad 4 met de kwartetkaarten van de reeks dieren met vleugels die niet
vliegen.
>> Voorzie een tablet of computer met de vier luistertekstjes die je vindt op bingel.be (of laat ze beluisteren
via de cd). De uitgeschreven teksten vind je op bronnenblad 2 in de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be.
TIP! Als je de opnames van groep 3 of groep 4 niet kunt beluisteren, druk dan de bronnenbladen 1-2 af die je
vindt in de downloadbare bundel in het lerarengedeelte van bingel.be, en lees ze voor.
Groep 5: Vliegende mensen
>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad 5 met de kwartetkaarten van de reeks vliegende mensen.
>> Kopieer voor elke leerling de tekst met de tabel van ‘Vliegende mensen’ op kopieerblad 6.
Groep 6: Naar de maan
>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad 7 met de kwartetkaarten van de reeks naar de maan.
>> Kopieer voor elke leerling de tekst met de tabel van ‘Naar de maan’ op kopieerblad 8.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> denken-delen-doen

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het thema terugblikken
Jullie hebben in het begin van dit thema zelf een aantal vragen gesteld. Wie
heeft al een/nog geen antwoord gekregen op zijn vraag?
Laat enkele leerlingen hun vraag herhalen.
2 De zes kwartetthema’s bepalen
We werken in zes groepen.
Elke groep werkt rond iets dat met vliegen te maken heeft.
De leerlingen halen mogelijke onderwerpen aan.
Stuur bij met de nodige vragen zodat je tot de volgende thema’s komt:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Vliegende dieren (vogels, vleermuizen enz.)
Supervliegtuigen (reddingsvliegtuigen)
Vliegende insecten (wesp, mug enz.)
Naar de maan (astronauten)
Vliegende mensen (Lilienthal, Wrightbroeders enz.)
Dieren met vleugels die niet kunnen vliegen (struisvogel, pinguïn
enz.)
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TIP! Noteer de vragen op
het bord. Hopelijk kun je op
het einde van de les nog
een aantal van de vragen
wegvegen.
TIP! Met een kleinere
klasgroep of als je graag een
beperkter aanbod hebt, kun
je ook in vier of vijf groepen
werken. Dan voorzie je ook
maar vier of vijf reeksen.
TIP! Schrijf de zes thema’s op
het bord.

Op het einde van de les spelen we een kwartetspel. Er zijn zes thema’s, dus
zijn er ook zes reeksen kaarten in het spel. Elk groepje maakt een reeks.
Voor we het spel kunnen spelen, moeten we de kaarten invullen. Daarvoor
halen we informatie uit een tekst.
Verduidelijk de opdracht met de zes kopieerbladen waarop telkens vier
kaarten staan.
Binnen een groep heeft iedereen dezelfde vier kaarten. De groepsleden
zoeken samen de informatie op en noteren die eerst op een kladpapier.
Ze kijken na met de correctiesleutel. Daarna schrijven ze de informatie
op de kaarten over en knippen ze de kaarten uit.
Zo zijn er op het einde van de les meerdere kwartetspellen beschikbaar.
3 Groepen indelen
De indeling van de groepen kan op twee manieren:
De leraar kiest
Per reeks wordt een andere deelvaardigheid centraal gesteld. Je kunt
de groepen dus indelen aan de hand van de sterktes en zwaktes van de
leerlingen.
>> Voor groep 3 en 4 wordt een luistertekst aangeboden.
>> Voor groep 1 en 2 halen de leerlingen de informatie uit de
PowerPointpresentatie van de ontdekplaat.
>> Voor groep 5 en 6 halen de leerlingen informatie uit een korte nonfictietekst met tabel.

kladpapier

TIP! Bij onevenredig
verdeelde groepen of als
je graag wat extra sets van
het kwartetspel wenst,
kun je de kaarten van de
correctiesleutel kopiëren
op stevig papier. De extra
sets komen ook volgend
schooljaar van pas.

De leerlingen kiezen
De leerlingen kiezen zelf welk onderwerp hen het meest aanspreekt.
Deel mee welke werkvorm er bij een bepaalde reeks hoort. Zorg er wel
voor dat elke reeks even vaak aan bod komt.
4 Op het lesdoel focussen
Je beluistert een tekst, leest een tekst of bekijkt een tabel. Uit die tekst
haal je de informatie die je nodig hebt. Met die informatie vul je jouw
kwartetkaarten aan.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
5 Groepsopdrachten uitvoeren
Coöperatief leren: denken-delen-doen
De leerlingen nemen het bronnenmaterialen in groep door.
Ze lezen eerst de vragen op de kwartetkaarten zodat ze gericht kunnen
lezen of luisteren.
Bovenaan het kopieerblad en in de bordles staat de opdracht
stapsgewijs aangegeven.
>> Lees of beluister de tekst.
>> Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
>> Noteer de antwoorden op het kladpapier.
>> Controleer ze met de correctiesleutel.
>> Vul de kaarten juist en verzorgd in.
>> Knip ze uit.

schrijfstrategie 3: Ik schrijf
de juiste informatie uit een
tekst over.
schrijfstrategie 4: Ik lees
mijn werk na.
luisterteksten via bingel.be
op tablet of computer (of op
cd)
ontdekplaat op tablet of
computer
kopieerbladen 6 en 8
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75

>> Sorteer je kaarten voor jezelf van interessant naar minder interessant.
>> Bespreek het verder met je groepje.

kopieerbladen 1-4, 6 en 8
kladpapier

Controleren en reflecteren
6
>>
>>
>>
>>

Op het lesdoel en groepswerk reflecteren
Hoe verliep de samenwerking?
Kwam iedereen voldoende aan bod?
Mocht iedereen uitspreken?
Lukte het om de opdracht uit te voeren? (Als het gelukt is, heeft de
leerling vier uitgeknipte, netjes en correct ingevulde kwartetkaarten.)
De spelregels worden klassikaal overlopen.
7 Het kwartetspel spelen
Maak de spelgroepen: neem een leerling uit reeks 1, een leerling uit
reeks 2, uit reeks 3, uit reeks 4, reeks 5 en reeks 6. Zij vormen de eerste
spelgroep.
Die leerlingen nemen hun vier zelfgemaakte kaarten mee, leggen ze
allemaal samen en schudden ze.
Vorm de andere groepen op dezelfde manier.

TIP! Let op dat er niet
twee dezelfde reeksen in 1
spelgroep zitten.

Spelregels
De speler die aan de beurt is, noemt een reeks.
Hij vraagt wie er een kaart uit die reeks heeft. Hij kiest wie hij uitdaagt en
met welk item van de kaart hij dat doet.

TIP! Je kunt ook een gewoon
kwartetspel spelen met de
kaarten.

Bijvoorbeeld:
Isra:	Ik kies de reeks van ‘Naar de maan’. Wie heeft er een kaart uit die
reeks?
Pieter en Ali steken hun hand op. Isra daagt Pieter uit.
Isra:	Pieter, Dirk Frimout bleef 8 dagen en 22 uur in de ruimte.
Hoelang bleef jouw astronaut in de ruimte?
Peter: Ooh, Laika bleef maar 2 dagen in de ruimte.
Isra krijgt de kaart van Pieter en blijft aan de beurt tot ze verliest. Dan is de
volgende speler aan de beurt.
Aanvullende spelregels
Je moet de kaart waarmee je biedt zelf in handen hebben.
Je kunt niet bieden met namen of plaatsen.
Wie het meeste kwartetten heeft, wint. Bij tijdsgebrek wint de speler die
het eerste kwartet heeft.
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TIP! Wie klaar is, speelt de
gewone versie van het
kwartet.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verbeteren wat ze op hun kladpapier geschreven hebben aan de
hand van de correctiesleutel.
>> beginnen aan een tweede reeks als ze klaar zijn met de eerste reeks.
Instructiegevoelige leerlingen
>> laten de informatie die ze verzamelden nakijken door de leraar.
Daarna vullen ze de kwartetkaarten in.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken indien mogelijk met een luistertekst, die door de leraar deel
per deel wordt voorgelezen.

TIP! Uit praktische
overwegingen bied je hen
beter geen extra reeks aan
met een luisteropdracht. Je
kunt hen wel de geprinte
luistertekst (bronnenblad 1-2)
uit de downloadbare bundel
in het lerarengedeelte van
bingel.be bezorgen.

L3 - Thema 1 - les 11 - lesgang
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Supervliegtuigen
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

SUPERVLIEGTUIGEN

SUPERVLIEGTUIGEN

Naam: 

Naam: 

Dit vliegtuig wordt gebruikt om: 

Dit vliegtuig wordt gebruikt om: 











.



Bijnaam: 

Bijnaam: 

Aantal passagiers: 

Aantal passagiers: 

Hoogste snelheid: 

Hoogste snelheid: 

Kan in 1 keer 
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1
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km ver vliegen.

Kan in 1 keer 

2

.

km ver vliegen.

Supervliegtuigen

SUPERVLIEGTUIGEN

3

SUPERVLIEGTUIGEN

Naam: 

Naam: 

Dit vliegtuig wordt gebruikt om: 

Dit vliegtuig wordt gebruikt om: 











.



Bijnaam: 

Bijnaam: 

Aantal passagiers: 

Aantal passagiers: 

Hoogste snelheid: 

Hoogste snelheid: 

Kan in 1 keer 

km ver vliegen.

Kan in 1 keer 

4

.

km ver vliegen.
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Vliegende insecten
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

1

INSECTEN
Naam: 
Aantal poten:

Naam: 
Ik meet

mm.

Aantal poten:

Ik meet

mm.

Ik kruip uit het eitje na 

Ik kruip uit het eitje na 

Zo oud word ik: 

Zo oud word ik: 

Kan ik bijten of steken? 

Kan ik bijten of steken? 

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

leven: 

leven: 

Zo snel vlieg ik:

80

2

INSECTEN

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 2

meter per seconde.

Zo snel vlieg ik:

meter per seconde.

Vliegende insecten

3

INSECTEN
Naam: 
Aantal poten:

4

INSECTEN
Naam: 

Ik meet

mm.

Aantal poten:

Ik meet

mm.

Ik kruip uit het eitje na 

Ik kruip uit het eitje na 

Zo oud word ik: 

Zo oud word ik: 

Kan ik bijten of steken? 

Kan ik bijten of steken? 

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

leven: 

leven: 

Zo snel vlieg ik:

meter per seconde

Zo snel vlieg ik:

meter per seconde

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 2
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Vliegende dieren
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

VLIEGENDE DIEREN

1

Naam: 

Ik eet:



Ik weeg:

gram.

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).
jongen. Ik ben 

Ik kan

82

2

Naam: 

Ik eet:

Ik krijg

VLIEGENDE DIEREN

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 3



Ik weeg:

kilogram.

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).
groot.

Ik krijg

jaar oud worden.

Ik kan

jongen. Ik ben 

groot.
jaar oud worden.

Vliegende dieren

VLIEGENDE DIEREN

3

Naam: 
Ik eet:

Ik eet:


kilogram.

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).

Ik kan

4

Naam: 

Ik weeg:

Ik krijg

VLIEGENDE DIEREN

jongen. Ik ben 



Ik weeg:

gram.

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).
groot.

Ik krijg

jaar oud worden.

Ik kan

jongen. Ik ben 

groot.
jaar oud worden.

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 3
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Dieren met vleugels die niet vliegen
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

1

Naam: 
Ik ben 
Ik weeg:

Naam: 
groot.
kilogram.

Ik kan niet vliegen, want 

Waar ik woon is het 
Mijn ei is

84
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2

Ik ben 
Ik weeg:

groot.
kilogram.

Ik kan niet vliegen, want 
.
graden.
centimeter groot.


Waar ik woon is het 
Mijn ei is

.
graden.
centimeter groot.

Dieren met vleugels die niet vliegen

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

3

Naam: 
Ik ben 
Ik weeg:

Naam: 
groot.
kilogram.

Ik kan niet vliegen, maar 

Waar ik woon is het 
Mijn ei is

4

Ik ben 

groot.

Ik weeg:

kilogram.

Ik kan niet vliegen, want 
.
graden.
centimeter groot.


Waar ik woon is het 
Mijn ei is

.
graden.
centimeter groot.

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 4
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Vliegende mensen
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

VLIEGENDE MENSEN

86

1

VLIEGENDE MENSEN

Naam: 

Naam: 

Jaartal eerste vlucht: 

Jaartal eerste vlucht: 

Soort vliegtuig: 

Soort vliegtuig: 

Duur van de vlucht: 

Duur van de vlucht: 

Afgelegde afstand: 

Afgelegde afstand: 

Behaalde hoogte: 

Behaalde hoogte: 

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 5

2

Vliegende mensen

VLIEGENDE MENSEN

3

VLIEGENDE MENSEN

Naam: 

Naam: 

Jaartal eerste vlucht: 

Jaartal eerste vlucht: 

Soort vliegtuig: 

Soort vliegtuig: 

Duur van de vlucht: 

Duur van de vlucht: 

Afgelegde afstand: 

Afgelegde afstand: 

Behaalde hoogte: 

Behaalde hoogte: 

4
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Naam: 

Datum:

Nr.

Vliegende mensen
Lees de tekst en vul de tabel aan.
Hoog in de lucht vliegt een vogel.
Nog hoger vliegt een vliegtuig.
Vliegtuigen bestaan nog niet zo lang.
Wij vinden ze normaal, maar veel mensen hebben er jaren aan gewerkt.
In de onderstaande tabel staan heel wat gegevens.
Je vindt er informatie over piloten die een eerste vlucht maakten.
Zo vlogen de broers Montgolfier met een luchtballon.
Otto Lilienthal vloog wel 25 meter ver met zijn zweefvliegtuig.
Paul Cornu bedacht dan weer de eerste helikopter.
Zonder hen zouden we vandaag nog steeds proberen om in de lucht te geraken.

Naam

Joseph en Jacques
Montgolfier

Otto Lilienthal

Orville en Wilbur
Wright

Paul Cornu

jaartal

1783

1896

1903

1907

zweefvliegtuig

vliegtuig met motor

vlogen met een

naam van het
toestel

Marie Antoinnette

Derwitz glider

The flyer

hélicoptère

piloot eerste
vlucht

een schaap, een
eend en een haan

Otto Lilienthal

Orville Wright

Paul Cornu

duur van de
eerste vlucht

8 minuten

Hij bleef 2 minuten
in de lucht.

12 seconden

20 seconden

afstand die werd
afgelegd

drie en een halve
kilometer

25 meter

0 meter
Hij ging enkel
omhoog.

7 meter

één en een halve
meter

behaalde hoogte 500 meter
snelheid

88




15 meter

26 kilometer per uur niet gekend

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 6

16 kilometer per uur Hij ging niet vooruit.

Naar de maan
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

NAAR DE MAAN

1

NAAR DE MAAN

Naam: 

Naam: 

Leeftijd: 

Leeftijd: 

Komt uit: 

Komt uit: 

Naam ruimtetuig: 

Naam ruimtetuig: 

Toeren rond de maan/aarde: 

Toeren rond de maan/aarde: 

Hoelang in de ruimte? 

Hoelang in de ruimte? 

Veilig geland? 

Veilig geland? 

2
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Naar de maan

NAAR DE MAAN

90

3

NAAR DE MAAN

Naam: 

Naam: 

Leeftijd: 

Leeftijd: 

Komt uit: 

Komt uit: 

Naam ruimtetuig: 

Naam ruimtetuig: 

Toeren rond de maan/aarde: 

Toeren rond de maan/aarde: 

Hoelang in de ruimte? 

Hoelang in de ruimte? 

Veilig geland? 

Veilig geland? 

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 7

4

Naam: 

Datum:

Nr.

Naar de maan
Lees de tekst en vul de tabel aan.
Een tripje naar de maan.
Zou dat iets voor jou zijn?
Tegen een topsnelheid vliegt een raket je erheen.
Je moet wel lang stilzitten voor je er bent.
Heel wat mensen dromen ervan.
Laika was het eerste levende wezen in de ruimte.
Ze was een straathond uit Rusland.
De eerste man die op de maan wandelde,
was Neil Armstrong.
Hij bleef wel acht dagen en drie uur in de ruimte.
Heb je al gehoord van de helden uit ons land?

Naam
leeftijd
land

Laika
3 jaar


Frank De Winne en Dirk Frimout zijn twee astronauten
uit België.
Frank De Winne leefde zes maanden in de ruimte.
Hij verbleef daar in een ruimtestation.
Dat is een grote raket die in de ruimte blijft.
Elke negentig minuten maakt ze een toertje rond de
aarde.
Lijkt het je wat?
Let dan maar goed op in de klas, want astronauten
moeten hard studeren!

Neil Armstrong

Dirk Frimout

Frank De Winne

39 jaar

51 jaar

48 jaar

Amerika

België

België

STS 45 Atlantis

ISS internationaal
ruimtestation

naam van het
vliegtuig

Sputnik

Apollo 11

bedoeling van
de ruimtevlucht

Kun je leven in een
raket?

Landen op de maan Onderzoek in de
ruimte

Experimenten in de
ruimte

10

143

meer dan 2500



8 dagen 22 uur en 9
minuten



rondjes rond de 1
aarde of de maan
Hoelang bleven
ze in de ruimte?

2 dagen





hartslag in de
ruimte

300 slagen per
minuut

110 slagen per
minuut

100 slagen per
minuut

105 slagen per
minuut

veilig landen

nee

ja

ja

ja
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Supervliegtuigen
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

SUPERVLIEGTUIGEN

SUPERVLIEGTUIGEN

2

Naam: blusvliegtuig

Naam:  politiehelikopter

Dit vliegtuig wordt gebruikt om:  brand te

Dit vliegtuig wordt gebruikt om:  boeven te

 blussen

 vangen/de politie snel ter plaatse te brengen




.





Bijnaam:  Libelle

Bijnaam:  Explorer

Aantal passagiers:  3

Aantal passagiers:  6

Hoogste snelheid:  205 km/u

Hoogste snelheid:  248 km/u

Kan in 1 keer  400

92

1

km ver vliegen.
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Kan in 1 keer  542

.

km ver vliegen.

Supervliegtuigen

SUPERVLIEGTUIGEN

3

SUPERVLIEGTUIGEN

Naam: legervliegtuig

Naam:  reddingsvliegtuig

Dit vliegtuig wordt gebruikt om:  soldaten

Dit vliegtuig wordt gebruikt om:  zieken of

 vervoeren/noodhulp leveren

 dokters vervoeren







.

.



Bijnaam:  C130 Hercules

Bijnaam:  Super King

Aantal passagiers:  128

Aantal passagiers:  13

Hoogste snelheid:  610 km/u

Hoogste snelheid:  55 km/u

Kan in 1 keer  8 000

km ver vliegen.

4

Kan in 1 keer  3 338

km ver vliegen.

L3 - Thema 1 - les 11 - kopieerblad 1 - correctiesleutel
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Vliegende insecten
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

1

INSECTEN
Naam: huisvlieg
Aantal poten: 6

Naam:  mug
Ik meet 8

mm.

Aantal poten: 6

Ik meet 6

Ik kruip uit het eitje na  8 uur

Ik kruip uit het eitje na  2 dagen

Zo oud word ik:  24 dagen

Zo oud word ik:  1 maand

Kan ik bijten of steken?  soms

Kan ik bijten of steken?  ja

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

leven:  900

leven:  2 000

Zo snel vlieg ik: 2

94

2

INSECTEN

meter per seconde.
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Zo snel vlieg ik: een halve

mm.

meter per seconde.

Vliegende insecten

3

INSECTEN
Naam: wesp
Aantal poten: 6

4

INSECTEN
Naam:  lieveheersbeestje

Ik meet 15

mm.

Aantal poten: 6

Ik meet 4

Ik kruip uit het eitje na  3 weken

Ik kruip uit het eitje na  4 dagen

Zo oud word ik:  meer dan 1 jaar

Zo oud word ik:  1 jaar

Kan ik bijten of steken?  ja

Kan ik bijten of steken?  nee

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

Zoveel eitjes leggen de vrouwtjes tijdens hun

leven:  5 000

leven:  300

Zo snel vlieg ik: 11

meter per seconde

Zo snel vlieg ik: 1

mm.

meter per seconde
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Vliegende dieren
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

VLIEGENDE DIEREN

1

Naam: slechtvalk

Naam:  zilvermeeuw

Ik eet: meeuwen en eenden 

Ik eet: vis, afval

Ik weeg: 900

gram.

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).
Ik krijg 4
Ik kan 20

96

VLIEGENDE DIEREN

jongen. Ik ben  43 cm



Ik weeg: 1

kilogram.

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).
groot.

jaar oud worden.
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2

Ik krijg 3
Ik kan 34

jongen. Ik ben  60 cm

groot.

jaar oud worden.

Vliegende dieren

VLIEGENDE DIEREN

3

Ik eet: muggen en motten 



Ik weeg: 2

kilogram

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).
Ik krijg 5
Ik kan 25

4

Naam:  dwergvleermuis

Naam: blauwe reiger
Ik eet: kikkers, vis

VLIEGENDE DIEREN

jongen. Ik ben  1 m

Ik weeg: 6

gram

Ik ben een vogel/een zoogdier (omkring).
groot.

jaar oud worden.

Ik krijg 2
Ik kan 16

jongen. Ik ben  40 mm

groot.

jaar oud worden.
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Dieren met vleugels die niet vliegen
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst.
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

1

Naam: struisvogel

Naam:  kiwi

Ik ben  2 m
Ik weeg: 110

groot.
kilogram

Ik kan niet vliegen, want  ik ben te zwaar

Waar ik woon is het  27

98

graden.
centimeter groot.
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Ik ben  40 cm
Ik weeg: 2,5

groot.
kilogram

Ik kan niet vliegen, want  ik ben te zwaar/
.



Mijn ei is 16

2

 mijn vleugels zijn te klein
Waar ik woon is het  40
Mijn ei is 13

.
graden.
centimeter groot.

Dieren met vleugels die niet vliegen

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

DIEREN MET VLEUGELS
DIE NIET VLIEGEN

3

Naam: pinguïn

Naam:  emoe

Ik ben  1 m

groot.

Ik weeg: 36

kilogram

Ik kan niet vliegen, maar  ik kan snel
 zwemmen
Waar ik woon is het  –40
Mijn ei is 11

4

Ik ben  1,8 m
Ik weeg: 60

groot.
kilogram

Ik kan niet vliegen, want  ik ben te zwaar
.
graden.

centimeter groot.

.


Waar ik woon is het  40
Mijn ei is 14

graden.
centimeter groot.
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Vliegende mensen
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

VLIEGENDE MENSEN

100

1

VLIEGENDE MENSEN

Naam: Joseph en Jacques Montgolfier

Naam:  Orville en Wilbur Wright

Jaartal eerste vlucht:  1783

Jaartal eerste vlucht:  1903

Soort vliegtuig:  luchtballon

Soort vliegtuig:  vliegtuig met motor

Duur van de vlucht:  8 minuten

Duur van de vlucht:  12 seconden

Afgelegde afstand:  3,5 km

Afgelegde afstand:  25 m

Behaalde hoogte:  500 m

Behaalde hoogte:  7 m
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2

Vliegende mensen

VLIEGENDE MENSEN

3

VLIEGENDE MENSEN

Naam: Otto Lilienthal

Naam:  Paul Cornu

Jaartal eerste vlucht:  1896

Jaartal eerste vlucht:  1907

Soort vliegtuig:  zweefvliegtuig

Soort vliegtuig:  helikopter

Duur van de vlucht:  2 minuten

Duur van de vlucht:  20 seconden

Afgelegde afstand:  25 m

Afgelegde afstand:  0 m

Behaalde hoogte:  75 m

Behaalde hoogte:  1,5 m

4
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Naam: 

Datum:

Nr.

Vliegende mensen
Lees de tekst en vul de tabel aan.
Hoog in de lucht vliegt een vogel.
Nog hoger vliegt een vliegtuig.
Vliegtuigen bestaan nog niet zo lang.
Wij vinden ze normaal, maar veel mensen hebben er jaren aan gewerkt.
In de onderstaande tabel staan heel wat gegevens.
Je vindt er informatie over piloten die een eerste vlucht maakten.
Zo vlogen de broers Montgolfier met een luchtballon.
Otto Lilienthal vloog wel 25 meter ver met zijn zweefvliegtuig.
Paul Cornu bedacht dan weer de eerste helikopter.
Zonder hen zouden we vandaag nog steeds proberen om in de lucht te geraken.

Naam

Joseph en Jacques
Montgolfier

Otto Lilienthal

Orville en Wilbur
Wright

Paul Cornu

jaartal

1783

1896

1903

1907

zweefvliegtuig

vliegtuig met motor

vlogen met een

 luchtballon

naam van het
toestel

Marie Antoinnette

Derwitz glider

The flyer

hélicoptère

piloot eerste
vlucht

een schaap, een
eend en een haan

Otto Lilienthal

Orville Wright

Paul Cornu

duur van de
eerste vlucht

8 minuten

Hij bleef 2 minuten
in de lucht.

12 seconden

20 seconden

afstand die werd
afgelegd

drie en een halve
kilometer

25 meter

0 meter
Hij ging enkel
omhoog.

7 meter

één en een halve
meter

behaalde hoogte 500 meter
snelheid

102

 helikopter

 25 meter
15 meter

26 kilometer per uur niet gekend
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16 kilometer per uur Hij ging niet vooruit.

Naar de maan
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees of beluister de tekst
Bekijk de vragen op de kwartetkaarten.
Noteer de antwoorden op een kladpapier.
Controleer ze met de correctiesleutel.
Vul de kaarten juist en verzorgd in.
Knip ze uit.
Sorteer je kaarten van interessant naar minder interessant.
Vertel aan je groep welke kaart jij het leukst vindt en waarom.

NAAR DE MAAN

1

NAAR DE MAAN

Naam: Laika

Naam:  Neil Armstrong

Leeftijd:  3 jaar

Leeftijd:  39 jaar

Komt uit:  Rusland

Komt uit:  Amerika

Naam ruimtetuig:  Sputnik

Naam ruimtetuig:  Apollo 11

Toeren rond de maan/aarde:  1

Toeren rond de maan/aarde:  10

Hoelang in de ruimte?  ?

Hoelang in de ruimte?  8 dagen en 3 uur

Veilig geland?  nee

Veilig geland?  ja

2
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Naar de maan

NAAR DE MAAN
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3

NAAR DE MAAN

Naam: Dirk Frimout

Naam:  Frank De Winne

Leeftijd:  51 jaar

Leeftijd:  48 jaar

Komt uit:  België

Komt uit:  België

Naam ruimtetuig:  STS45 Atlantis

Naam ruimtetuig:  ISS

Toeren rond de maan/aarde:  143

Toeren rond de maan/aarde:  2500

Hoelang in de ruimte?  8 dagen en 22 uur

Hoelang in de ruimte?  6 maanden

Veilig geland?  ja

Veilig geland?  ja
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4

Naam: 

Datum:

Nr.

Naar de maan
Lees de tekst en vul de tabel aan.
Een tripje naar de maan.
Zou dat iets voor jou zijn?
Tegen een topsnelheid vliegt een raket je erheen.
Je moet wel lang stilzitten voor je er bent.
Heel wat mensen dromen ervan.
Laika was het eerste levende wezen in de ruimte.
Ze was een straathond uit Rusland.
De eerste man die op de maan wandelde,
was Neil Armstrong.
Hij bleef wel acht dagen en drie uur in de ruimte.
Heb je al gehoord van de helden uit ons land?

Naam
leeftijd
land

Laika
3 jaar
 Rusland

Frank De Winne en Dirk Frimout zijn twee astronauten
uit België.
Frank De Winne leefde zes maanden in de ruimte.
Hij verbleef daar in een ruimtestation.
Dat is een grote raket die in de ruimte blijft.
Elke negentig minuten maakt ze een toertje rond de
aarde.
Lijkt het je wat?
Let dan maar goed op in de klas, want astronauten
moeten hard studeren!

Neil Armstrong

Dirk Frimout

Frank De Winne

39 jaar

51 jaar

48 jaar

Amerika

België

België

STS 45 Atlantis

ISS internationaal
ruimtestation

naam van het
vliegtuig

Sputnik

Apollo 11

bedoeling van
de ruimtevlucht

Kun je leven in een
raket?

Landen op de maan Onderzoek in de
ruimte

Experimenten in de
ruimte

10

143

meer dan 2500

 8 dagen en 3 uur

8 dagen 22 uur en 9
minuten

 6 maanden

rondjes rond de 1
aarde of de maan
Hoelang bleven
ze in de ruimte?

2 dagen





hartslag in de
ruimte

300 slagen per
minuut

110 slagen per
minuut

100 slagen per
minuut

105 slagen per
minuut

veilig landen

nee

ja

ja

ja
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Thema 1 - les 12

Woorden net als vissen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
woorden met verdubbeling van de medeklinker
1 week - 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De strategie voor de verdubbeling van de medeklinker is herhaling
uit het tweede leerjaar. Een belangrijke voorwaarde om de regel te
kunnen toepassen, is de verdeling in klankgroepen. Dat werd in het
tweede leerjaar uitgebreid ingeoefend.
In deze les komen ook langere meerlettergrepige en samengestelde
woorden aan bod.

Digitaal
>> bordboek

Hoofddoel van de les
Woorden met een verdubbeling van de medeklinker correct
schrijven.

Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> wandplaat: verenkelen
en verdubbelen
Diversen
>> schrijflei

Andere doelen
Bereid zijn om na te denken over eigen lees- en schrijfgedrag.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel belang
als het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en
contexten: hulp vragen en aanvaarden, hulp bieden.

Voorbereiding
Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene 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
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 ze elkaar helpen en laat ze de hulp van de leraar inroepen
wanneer nodig.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit de vorige spellingles aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> loopt
De jogger ... een snelle ronde.
>> web
De spin bouwt een groot ... .
>> opnieuw
Ik schrijf het woord ... .
>> flauw
Mijn broertje doet nogal ... .
>> drink
Ik ... een grote beker fruitsap.
>> baard
Mijn papa heeft een lange ... .
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
De leerlingen lezen de toptekst vanuit de bordles en ontdekken waar
het in deze les over gaat: woorden met een verdubbeling van de
medeklinker.

schrijflei

spellingschrift p. 5

3 Directe instructie
Zet de eerste twee woorden met verdubbeling uit de toptekst op het
bord: ‘domme’ en ‘kappers’.
Werk inductief: bespreek de woorden qua betekenis en
spellingmoeilijkheid. Model hoe de moeilijkheid aangepakt wordt.
Bespreek daarbij de regelstrategie die uitgelegd staat in het
spellingschrift.
Bespreek samengestelde woorden als ‘touwtrekken’ en ‘opvallen’. Sta
stil bij elke klankgroep en merk op dat je enkel bij ‘tre’ en ‘va’ op het
einde een korte klank hoort. In een woord als ‘spinnenwebben’ heb je
twee korte klanken op het einde van een klankgroep: ‘spi’ en ‘we’. Na die
korte klank schrijf je dus een dubbele medeklinker. Model ook hier de
strategie.
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
De leerlingen overlopen in duo de andere woorden uit de toptekst. Ze
modellen om de beurt een woord qua aanpak. Snelle duo’s bedenken
andere woorden met die moeilijkheid.

TIP! Laat de leerlingen
werken op een kladpapier.

Laat de leerlingen zelfbedachte woorden noemen. Schrijf de woorden
op het bord en laat een leerling de strategie modellen.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat de leerlingen oefening 1 oplossen.

spellingschrift p. 7

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> werken zelfstandig.
>> zoeken twee woorden (bv. smalle, gillen, koppel, volle, knappe).
>> houden met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
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Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefening in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en hoe je die aanpakt.
>> modellen beurtelings.
Verlengde instructie
>> Spreek het woord hardop uit.
>> Verdeel in klankgroepen. Klappen kan je daarbij helpen.
>> Luister naar het einde van de klankgroep. Zeg de laatste klank hardop.
>> Hoor je een korte klank, dan schrijf je één klinker en twee medeklinkers.
>> Schrijf het woord op. Markeer de korte klank en de dubbele medeklinker.

Inoefening (25 minuten)
6 Kort herhalen van de leerstof
Dicteer drie woorden met verdubbeling (bv. pennen, brillen en flessen).
De leerlingen spellen mondeling of schrijven op de schrijflei. Bespreek
de resultaten. Laat hen modellen hoe ze het probleem aanpakken.
7 Schriftelijk oefenen
Laat de leerlingen oefening 2 tot en met 6 oplossen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsopdrachten.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen in miniklas onder begeleiding.
>> modellen beurtelings de eerste opdracht van elke oefening.
>> lossen de rest van de oefeningen zelfstandig op.
>> laat bij oefening 2 het discrimineren van de korte klank oefenen:
Hoor ik een korte klank? Hoor ik die korte klank op het einde van de
klankgroep? Alleen dan verdubbelt de medeklinker.
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schrijflei
TIP! Gebruik de zelf
gevonden woorden uit
oefening 1.
spellingschrift p. 8-9

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7.
Leerling 1
1 Ik ga elke week naar de kapper.
2 Rik doet het zand in een emmer.
3 De saus smaakt erg lekker.
4 Mijn opa is een timmerman.
5
6

spellingschrift p. 8
kopieerblad 1

TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’kolom. Nadat de leerling het
woord of de zin schreef, leest
hij na wat hij schreef. Twijfelt
hij over de schrijfwijze, dan
zet hij een kruisje.

De knappe kippen zitten op hun stok.
De kikker schrikt op van de visser.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

kapper, lekker

emmer, timmerman

Woorden in zin

knappe, kippen,
zitten

kikker, visser

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: De en De
5

5
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

TIP! De puntenverdeling
onderaan is facultatief.

Leerling 2
1 Mijn broer is bang van spinnen.
2 Ik snoei de takken van de boom.
3 Ik loop sneller dan mijn papa.
4 Ga nu op de grond liggen.
5
6

Alle mannen zijn dapper.
Onze jassen hangen aan kapstokken.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

spinnen, takken

sneller, liggen

Woorden in zin

alle, mannen

jassen, kapstokken, dapper

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Alle en Onze
4

6
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit.
Met gekleurde balpen verbeteren ze hun eigen dictee.
Ze bespreken hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze.
Daarbij geven ze elkaar uitleg. Bij twijfel roepen ze hulp in. De leerling
schrijft het correcte woord op de twee correctielijnen.
9 Integratieoefening
Laat oefening 8 oplossen.

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 10
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Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening zelfstandig op.
>> wisselen de zinnen uit en bespreken die.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening op in partnerwerk: de partners bespreken wat er
op de prent te zien is en verzinnen samen zinnen.
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 integratieoefening in groep. Ze verzinnen en bespreken
samen zinnen voor ze die opschrijven.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek oefen je de verenkelingsregel verder in (herhaling tweede leerjaar). Het verdelen
van woorden in klankgroepen is daarbij een belangrijke voorwaarde om de regel te kunnen toepassen.
Oefen met de instructieafhankelijke leerlingen het verdelen in klankgroepen. Gebruik woorden als: smaken,
lezen, duwen, kopen, graven, spelen, grote, opeten, vergroten, behalen. Sta ook stil bij woorden als: beelden,
droogden, laarzen, moorden, stroomden. Daar hoor je ook een lange klank, maar niet op het einde van een
klankgroep.
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Woorden net als vissen
Twee domme kappers uit het dorp Bubbel
zien opeens alle dingen dubbel,
zoals sterren en takken en spinnen en vlekken,
dus knippen ze terwijl ze hun ogen afdekken.
De mannen vliegen er nu ook dubbel zo hard in,
maar dat is niet naar de klanten hun zin,
want die gillen haast allemaal:
“Dat gekke koppel knipt ons als knikkers zo kaal!”

Spellingweter 34
1

Zo moet je verdubbelen.

Bekijk de woorden in de
linkerkolom. Fluister elk woord,
dek het woord af en schrijf
het woord in de zin. Gebruik
de woorden in de linkerkolom
om de oefening te verbeteren
(zelfcorrectie).

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

Mijn haar is te lang. Ik ga naar de

de sterren

Ik kijk ’s nachts graag naar de

domme

Er bestaan geen

de takken

De

de spinnen

Spinnen

de vlekken

De schilder heeft grote

de mannen

Die

gekke

Ik trek een

dubbel

Heb ik

allemaal

Ik heb de oefeningen

de boomstammen

De houthakkers zagen de

.

kapper

.

sterren

vragen.

domme

van de bomen waaien in de wind.

takken

hebben acht poten.

mannen
gekke
dubbel

vlekken

op zijn trui.

hebben veel spieren.
snoet.
zoveel snoepjes als mijn zus?
allemaal
boomstammen

opgelost.
in stukken.
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2

3

Kleur het vakje zodat je een juist woord krijgt. Schrijf het woord over.
het mi dd pp en

midden

de ste m mm en

stemmen

va l

vallen

de her t tt en

herten

de man d dd en

manden

le k kk er

lekker

de la gg dd er

ladder

de brandblu s ss er

brandblusser

uitdru pp p en

uitdruppen

de wol v vv en

wolven

ll en

Verbind de woorden met een passend vliegtuig. Vul ze aan en schrijf elk woord op.
strakke

stra kk e

gg

muggen

mu gg en
klo

ll

en

kk

voetba
zi

kk

en

ll

tt

leesbri

klokken
voetballen

en

zitten

en

ll

leesbrillen

bru gg/ll en

4

Ik twijfel.
.

bv. wakker

2 Wordt die kikker elke dag

.

bv. liggen

4 Het geluid van de wekker klinkt niet
5 Ik heb twee rokken en drie paar
6 Die mannen bakken koeken in

?

bv. dikker

3 Biggen horen in de modder te

.

bv. lekker

.

bv. sokken
bv. pannen

7 Wil je grote takken, moet je de boom

112

zeggen/zetten

Vul de zin aan met een rijmwoord.
1 Die stakker is elke nacht

8

bruggen/brullen

ze gg/tt en

tt
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.

bv. omhakken

.

Fout? Verbeter.

Let op: er zijn meerdere
mogelijkheden.
Daag sterke spellers uit om te
verbinden met alle mogelijke
dubbele medeklinkers of om
op zoek te gaan naar andere
medeklinkers die je moet
verdubbelen (vissen, vinnen,
villen ...).
Laat de leerlingen in
partnerwerk verbeteren: de
oplossingen tussen leerlingen
onderling kunnen verschillen.
Oefening 4: Deze oefening is
gericht op controle. Stimuleer
de leerlingen om elk woord
grondig na te kijken. Bij
twijfel zet de leerling een
kruisje en zoekt hij het woord
op of vraagt hulp aan een
klasgenoot of aan de leraar die
de schrijfwijze verduidelijkt. Als
een woord fout geschreven
is, dan noteren ze het in de
verbeterkolom.
Laat de leerlingen in
partnerwerk verbeteren: de
leerlingen lezen aan elkaar de
zin voor en vergelijken.

5

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.
In de klas is het druk.

6

Het is een

klas.

drukke

1 De jas van Jan is knap.

Hij heeft een

knappe

2 Kyra is tof.

Kyra is een

toffe

3 De buik van de man is dik.

Wat heeft hij een

4 Onze straat is erg smal.

Ik woon in een

5 Het blad is erg dun.

Het

6 De jongen loopt erg snel.

Het is een

7 Onze emmer is lek.

Daar staat onze

jas.
meid.
buik!

dikke

straat.

smalle

blad valt.

dunne

jongen.

snelle

emmer.

lekke

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.
Zes (dik)
(zit)

maar (tof )

dikke

samen op drie (wip)

zitten

Ze maken (grap)

en zijn met elkaar aan het (dol)

dollen

Opeens hoor je er eentje (zeg)

zeggen

“Wat als we nu eens ronde eieren (leg)

De (kip)
naar hun (hok)

kippen

wippen

en (grol)

grappen

kippen

.

grollen

.

?”

leggen

(ren)

(kip)

toffe

rennen

hokken

en kruipen vlug op hun (stok)
Ploep! Een kip laat haar eitje (val)
“Hoera!” roepen ze met z’n (al)
“Nu kunnen we gaan (voetbal)

stokken

.
.

vallen
allen
voetballen

.
!”
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7

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5
6
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8

10

114

Wat gebeurt er met de klanten bij de kappers? Schrijf minstens vijf zinnen.
Lees je zinnen voor aan je buur.
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Laat de leerlingen hun zinnen
voorlezen aan hun buur. Laat
de buur nakijken of de zinnen
juist geschreven zijn.

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

Ik ga elke week naar de kapper.
Hij doet het zand in een emmer.
De saus smaakt erg lekker.
Mijn opa is een timmerman.

5 De knappe kippen zitten op hun
stok.
6 De kikker schrikt op van de
visser.

Leerling 1
Ik ga elke week naar de kapper.
Hij doet het zand in een emmer.
De saus smaakt erg lekker.
Mijn opa is een timmerman.

5 De knappe kippen zitten op hun
stok.
6 De kikker schrikt op van de
visser.

Leerling 1
Ik ga elke week naar de kapper.
Hij doet het zand in een emmer.
De saus smaakt erg lekker.
Mijn opa is een timmerman.

5 De knappe kippen zitten op hun
stok.
6 De kikker schrikt op van de
visser.

Leerling 1

1
2
woorden
3
4
zinnen

Mijn broer is bang van spinnen.
Ik snoei de takken van de boom.
Ik loop sneller dan mijn papa.
Ga nu op de grond liggen.

5 Alle mannen zijn dapper.
6 Onze jassen hangen aan
kapstokken.

1
2
woorden
3
4
zinnen

Mijn broer is bang van spinnen.
Ik snoei de takken van de boom.
Ik loop sneller dan mijn papa.
Ga nu op de grond liggen.

5 Alle mannen zijn dapper.
6 Onze jassen hangen aan
kapstokken.

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

5 Alle mannen zijn dapper.
6 Onze jassen hangen aan
kapstokken.

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

zinnen

Mijn broer is bang van spinnen.
Ik snoei de takken van de boom.
Ik loop sneller dan mijn papa.
Ga nu op de grond liggen.

Leerling 2

1
2
woorden
3
4
zinnen

1
2
woorden
3
4

Ik ga elke week naar de kapper.
Hij doet het zand in een emmer.
De saus smaakt erg lekker.
Mijn opa is een timmerman.

5 De knappe kippen zitten op hun
stok.
6 De kikker schrikt op van de
visser.

1
2
woorden
3
4
zinnen

Mijn broer is bang van spinnen.
Ik snoei de takken van de boom.
Ik loop sneller dan mijn papa.
Ga nu op de grond liggen.

5 Alle mannen zijn dapper.
6 Onze jassen hangen aan
kapstokken.
L3 - Thema 1 - les 12 - kopieerblad 1
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Thema 1 - les 13

Hoe vind je de betekenis van een
moeilijk woord?
Domeinen:
taaldenken, lezen
Onderwerpen: de betekenis van moeilijke woorden achterhalen, alfabetisch ordenen
Lesduur:
25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen leerden in les 7 het alfabet en herhaalden het
alfabetlied. In deze les leren ze woorden opzoeken en alfabetisch
ordenen (hoewel alfabetisch rangschikken minder voorkomt omdat
we meer digitaal zoeken). De betekenis van moeilijke woorden
kun je op verschillende manieren vinden. In de lessen ‘lezen’ en
‘betekenissen’ wordt er verder op specifieke woordbetekenissen
geoefend. In het derde leerjaar ordenen de leerlingen alfabetisch tot
op de eerste letter. In het vierde leerjaar leren ze het woordenboek
hanteren en alfabetisch ordenen tot op de tweede letter.

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 24-25
>> bronnenblad 1
Diversen
>> verschillende
woordenboeken

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Nadenken op welke manieren je de betekenis van een
moeilijk woord kunt achterhalen.
Andere doelen
>> Alfabetisch rangschikken.
>> Een woord opzoeken in een alfabetische lijst.
Strategie
Herlees- en woordbetekenisstrategie inzetten in functie van
het begrijpen van woorden, zinnen, taalgebruik.

Voorbereiding
Zorg dat je verschillende woordenboeken hebt om te tonen.
Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 4.

Woordenschat
School- en instructietaal
>> markeren

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> denken-delen-doen
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Brug naar andere leergebieden
>> Leer de leerlingen om ook in andere lessen stil te staan bij een moeilijk woord en bij manieren om de
betekenis te vinden.
>> Laat de leerlingen in de les bewegingsopvoeding zichzelf in alfabetische volgorde plaatsen.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het alfabet herhalen
Laat het alfabet in duo’s opzeggen.
>> Wie maakte geen fout?
>> Waarom gebruiken mensen een alfabet? (vaak om namen of woorden te
ordenen en die dan gemakkelijker terug te vinden in een lijst)
2 Op het lesdoel focussen
Vandaag leer je dat je woorden alfabetisch kunt ordenen. Zo vind je ze
gemakkelijker terug in een lijst met woorden (bv. een woordenboek). Zo kun
je ook sneller de betekenis zoeken van een woord. Maar de betekenis van een
woord kun je ook op andere manieren zoeken.

Toon de woordenboeken.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Hoe zoek je de betekenis van een moeilijk woord?
Als je een tekst leest, kom je wel eens een woord tegen dat je niet begrijpt.
Soms is het noodzakelijk dat je het woord begrijpt om de tekst verder te lezen.
Hoe vind je in dat geval de betekenis van het woord?
Laat oefening 1 in partnerwerk oplossen.
Geef de duo’s even de tijd. Bespreek daarna klassikaal.
>> Welk woord begreep je toen/nu niet?
>> Hoe vond/vind je de betekenis van dat woord? Laat de leerlingen
verwoorden.
>> Stel: je begrijpt het woord zweefvliegtuig niet: hoe kun je de betekenis
achterhalen (= zoeken)? Laat de leerlingen verwoorden. Vul eventueel
aan met informatie uit de taalweter.
>> Wat ga je de volgende keer eerst doen als je een woord niet begrijpt?

taalschrift p. 24

Laat oefening 2 in partnerwerk oplossen.
4 Hoe zoek je een woord op in een lijst?
Coöperatief leren: denken-delen-doen
In een woordenboek, maar ook in de lijst woorden op het bord staan de
woorden alfabetisch gerangschikt. Wat betekent ‘alfabetisch gerangschikt’?
Denk er even over na met je partner.

bronnenblad 1

Zoek het woord zweefvliegtuig in de lijst.
>> Hoe deed je dat? Laat een leerling demonstreren.
>> Hoe kun je in een alfabetische lijst snel een woord zoeken? Laat een
leerling aan het woord die een snelle manier gebruikte.
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5 Alfabetisch ordenen
Coöperatief leren: denken-delen-doen.
>> Wat kun je alfabetisch ordenen? (Bv. je boeken, je woorden in je
spellingschrift of de namen van de leerlingen op een lijst.)
>> Wat moet je daarvoor doen?
6 Schriftelijk verwerken
Laat eerst de taalweter (‘Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?’) lezen.
Laat oefening 3 en 4 oplossen.

taalschrift p. 25

Controleren en reflecteren
7 Het zelfevaluatiekader invullen
>> Hoe zoek je de betekenis van een woord?
>> Wat doe je om woorden alfabetisch te ordenen?
Laat de taalweter herlezen en met eigen woorden de inhoud
verwoorden.
Laat het zelfevaluatiekader invullen. Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> werken zelfstandig en zonder hulpmiddelen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> noteren bij twijfel eerst het alfabet boven- of onderaan de pagina
van het taalschrift.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> krijgen een alfabetkaart als ze nog moeilijkheden hebben met de
alfabetische ordening.
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taalschrift p. 25

TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

les 13

Hoe vind je de betekenis van een
moeilijk woord?
Ik weet hoe ik de betekenis van een moeilijk woord kan vinden.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.
W

1

Lees de tekst.
a Markeer een woord dat je niet begrijpt.

markeren
aanduiden met een kleur

De gebroeders Wright leefden in Amerika.
Eerst ontwierpen ze zweefvliegtuigen. Na een tijdje waren ze
daar niet meer zo opgetogen over. Soms was er niet genoeg
wind. Dan kon het vliegtuig niet opstijgen.
Daarom bedachten ze een manier om hun vliegtuigje ook
zonder wind de lucht in te krijgen. Daarvoor hadden ze een
motor nodig.
Op een dag, meer dan een eeuw geleden, lukte hun plan.
Ze stegen op en vlogen vijfendertig meter ver.
Het eerste vliegtuig was geboren!
Het is dus meer dan een eeuw oud!

b Overleg met je partner. Wat doen jullie om de betekenis van dat woord te vinden?

Ik begrijp een woord niet. Hoe los ik dat op?
1 Lees de hele zin. Kun je de betekenis afleiden uit de zin?
2 Splits het woord.
Bv. kartonfabriek = karton + fabriek = een fabriek waar men karton maakt
3 Vraag uitleg aan iemand.
4 Zoek het woord op in een woordenboek of op de computer.

2

a Wat betekent het woord ‘eeuw’?
100 jaar

b Op welke manier vond jij de betekenis? Kruis één antwoord aan.
Ik kende de betekenis al.
Ik vond de betekenis in de tekst.
Ik vond de betekenis in het woordenboek.
Ik verdeelde het woord in stukken en vond zo de betekenis.
Ik moest de betekenis aan de juf of meester vragen.
24

Maak duidelijk dat er niet één
goed antwoord is. Het is voor
elke leerling anders.
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Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?
Om woorden alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord.
Bv. aap, beer, cavia, dromedaris ...
Namen van personen worden meestal volgens de familienaam gerangschikt.
Bv. Adams, Bries, Caluwaert, Demir ...

n
n met een kleur

3

a Rangschik de vliegende dieren alfabetisch. Nummer van 1 tot 5.

mus

vleermuis

reiger

flamingo

ooievaar

2

5

4

1

3

b Rangschik de vliegtuigen alfabetisch.

4

helikopter

raket

luchtballon

vliegtuig

zweefvliegtuig

1

3

2

4

5

Da Vinci

Lilienthal

Lees de namen. Kleur:
de naam die bij het alfabetisch rangschikken eerst komt.
de naam die bij het alfabetisch rangschikken laatst komt.
Montgolfier

5

Wright

Icarus

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon de betekenis van een moeilijk woord in een tekst vinden.
Ik kon de namen van personen, dieren en voorwerpen alfabetisch rangschikken.

Thema 1 - les 13
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Thema 1 - les 14

Taalspel ‘een rollenspel spelen’
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

spreken, luisteren
een rollenspel spelen
25 minuten

Samenhang

Materialen

In het thema doken verschillende personages op.
Sommige zijn historische figuren, andere zijn fictief. De leerlingen
maken een rollenspel met die personages.

Digitaal
>> bordboek
>> dvd

Lesdoelen

Folio
>> kopieerblad 1

Hoofddoel van de les
Spreken met verzorgde intonatie en articulatie.

Diversen
>> een willekeurig
voorwerp om door te
geven

Andere doelen
>> Reflecteren op de functie van en de onderlinge relatie
tussen lichaamstaal en gesproken taal.
>> Plezier beleven en bereid zijn te luisteren en spreken.
>> Bereid zijn om in communicatie respect en waardering op
te brengen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
>> Spraak- en gezichtsmotoriek beheersen.
>> Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven te bewandelen.

Voorbereiding
Voorzie voor deze les voldoende bewegingsruimte voor de leerlingen.
Kopieer de uitbeeldkaartjes (kopieerblad 1).
Voor de instap van de les worden er twee filmpjes bekeken. Bekijk die zelf vooraf via de bordles of via de dvd.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> denken-delen-doen
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Personages benoemen
In het thema vliegen kwamen we verschillende personages tegen.
>> Noem er een paar op. (Roderik, de gebroeders Wright, maar ook
algemene personages zoals een piloot, een imker)
>> Geef een voorbeeld van personages die echt (hebben) bestaan.
(Panamarenko, Dirk Frimout)
>> Geef een voorbeeld van ‘vliegende personages’ die niet echt bestaan. Ze
moeten niet in het thema voorkomen en je mag je fantasie gebruiken.
(een heks, een vampier, een alien)
2 Kenmerken benoemen
Straks spelen jullie zelf een personage.
We bekijken twee personages van dichterbij.
Toon het eerste filmpje.
>> Wat hebben jullie gezien? (een vampier)
>> Hoe kon je zien en horen dat dit een vampier is? (kledij, make-up,
mimiek, stemgebruik, traag en plechtig praten, enge lach)
Toon het tweede filmpje.
>> Wat hebben jullie gezien? (een fee)
>> Is het een goede of een boze fee? (een goede fee)
>> Hoe zie en hoor je dat? (Ze praat zacht, lacht lief, praat rustig, gebruikt
mooie woorden, beweegt sierlijk ... )

dvd

dvd

3 Op het lesdoel focussen
We oefenen hoe je een personage duidelijk herkenbaar kunt uitbeelden.
Op het einde van de les beeld je een van de personages uit. De rest van de
klas raadt welk personage je uitbeeldt.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Het uitbeelden oefenen
Ga in een kring staan.
Neem een willekeurig voorwerp om door te geven.
We beelden verschillende personages uit terwijl we het voorwerp doorgeven.
Het voorwerp wordt elke ronde iets anders. Wij worden ook iedere ronde een
ander vliegend personage.
We verkleden ons niet. We gebruiken onze stem, ons gezicht, ons lichaam en
onze fantasie.
Je moet steeds maar één zinnetje zeggen, maar terwijl je dat zinnetje zegt,
probeer je zo goed mogelijk op het personage te lijken.
We worden allemaal heksen en dit is onze bezem.
Bijvoorbeeld geef de bezem aan de leerling naast jou terwijl je zegt (als
een heks): Hihihihi, dit is mijn bezem.
Elke leerling herhaalt de zin terwijl hij de bezem doorgeeft en probeert
op een heks te lijken.
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een voorwerp om door te
geven
TIP! Moedig de leerlingen
aan en bevestig hen als ze
iets goeds doen of iets extra’s
durven.
TIP! Laat een leerling zelf een
voorwerp en een zin bij het
personage bedenken.

Herhaal de oefening met andere personages.
>> vampier: dit is mijn kist
>> een bij: dit is mijn zzzzoete honing
>> een piloot: dit is mijn hoofdtelefoon
>> een fee: dit is mijn toverstaf
>> een buitenaards wezen: dit is mijn ufo
5 Voorbereiden van het uitbeelden van een personage
Coöperatief leren: denken-delen-doen
De leerlingen werken verder per twee.
Elke groepje krijgt de opdrachtkaartjes die op het kopieerblad staan.
Er zijn drie verschillende reeksen. Zo heb je wat meer variatie in de
personages.
Jullie kiezen samen één of twee personages. Bedenk een zin die de
personages moeten zeggen. (Zoals de zin die werd gebruikt bij het
doorgeven van het voorwerp.)
Je oefent de zin goed in, verzint er gebaren bij en probeert je stem aan te
passen.
Straks spelen jij en je partner het personage.
De rest van de klas moet raden wie jullie uitbeelden.

kopieerblad 1
TIP! Om het moeilijker te
maken, gebruik je de drie
reeksen door elkaar.
Om het sneller en vlotter te
laten verlopen, beperk je je
tot één reeks.

Controleren en reflecteren
6 Uitbeelden en raden
De leerlingen beelden het gekozen personage uit. De klasgroep raadt.
Spreek met de klasgroep af dat ze pas beginnen te raden als de twee
leerlingen klaar zijn. Misschien willen ze liever elk om de beurt hun
personage uitbeelden.
7 Het lesdoel evalueren
Koppel na het uitbeelden terug naar het lesdoel.
>> Hoe voelde je je terwijl je het personage uitbeeldde?
>> Wat vond je moeilijk? Wat ging vanzelf?
>> Hoe komt het dat bepaalde personages sneller werden geraden dan
andere?

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> kiezen een personage dat volledig losstaat van de opdrachtkaartjes,
maar wel iets met het thema vliegen te maken heeft. Als de
klasgroep het niet kan raden, kan de leerling zelf een paar tips geven.
Instructiegevoelige leerlingen
>> krijgen een tip over het voorwerp dat bij hun personage past.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> kiezen uit twee of drie personages.
>> krijgen het te gebruiken voorwerp.
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Uitbeeldkaartjes
Reeks A

een lelijke,
oude heks

Roderik

een gemene,
vliegende
draak

Leonardo
Da Vinci

een vampier

een mooie,
fladderende
vlinder

een
buitenaards
wezen

een
vleermuis

een fakir op
een vliegend
tapijt

een duif

een wijze,
oude uil

een piloot

een
sprekende
raket

een gemene
mug

een
buitenaards
wezen

een kip

Otto
Lilienthal

een wijze,
oude uil

een schattig
elfje

een duif

een eend

een vampier

Roderik

een bij

een
sprekende
helikopter

een fee

een pluisje in
de wind

een dikke
bromvlieg

een fee

Dirk Frimout

Reeks B

Reeks C
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Thema 1 - les 15

Theaterlezen: Vlieg op!
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
een verhaal in de vorm van een theatertekst lezen
25 minuten

Samenhang

Materialen

In het tweede leerjaar hebben de leerlingen al meerdere
theaterteksten gelezen. Ze zijn vertrouwd met de werkwijze.

Folio
>> leesboek p. 15-17

In deze theatertekst hebben de verschillende rollen een
verschillende leestechnische moeilijkheidsgraad:
A-groep: rol van Vlinder
B-groep: rol van Vogel
C-groep: rol van Vlieg
De tekst is geschreven met visuele prosodie. De vormgeving van de
letters maakt duidelijk hoe je de woorden hardop dient te lezen.

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Uitdrukking geven aan bepaalde 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
spellinguitspraak.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
>> Een realistisch zelfbeeld opbouwen.
>> Positief omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Voorbereiding
Denk vooraf na over welke A-, B- en C-lezers je samen in een groep zet.
Oefen op voorhand het expressief lezen van de tekst volgens de aangegeven prosodie.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> de flauwekul
>> het talent

school- en instructietaal
>> de rol
>> de expressie
L3 - Thema 1 - les 15 - lesgang
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Coöperatieve werkvormen in deze les
>> theaterlezen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In deze les lezen de leerlingen samen, ieder met zijn 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 op p. 15 nemen.
Verduidelijk het lesdoel: We lezen een verhaal dat er wat vreemd uitziet.
Het is eigenlijk een toneelstukje. De tekst is verdeeld over verschillende rollen.
Laat enkele leerlingen de werkwijze van theaterlezen demonstreren.

leesboek p. 15

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 De ondersteuning voor expressief lezen herhalen
Herhaal de betekenis van de lay-out van letters en zinnen: de lay-out
geeft weer hoe een woord of zin gelezen moet worden:
>> vet = luider lezen
>> hoger = hoger lezen
>> breder = trager lezen

leesboek p. 15

De leerlingen zullen intuïtief met de voorgestelde prosodie lezen. Indien
de weergave vooraf grondig met hen wordt besproken en geoefend,
zullen ze het sneller onder de knie hebben.
3 Naar het expressief voorlezen van de leraar luisteren
Lees eerst de tekst in de gemaakte rolverdeling voor. Gebruik veel expressie
en verschillende stemmen bij het lezen (modellen van het expressief
lezen). Laat de leerlingen vervolgens zelf enkele zinnen uit het verhaal
lezen. Stimuleer hen om zo expressief mogelijk te lezen. Laat meerdere
leerlingen dezelfde zin lezen met expressie. Zo kunnen ze leren van elkaar.
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leesboek p. 15-17

4 Theaterlezen
Coöperatief leren: theaterlezen (A/B/C)
De tekst heeft drie rollen. De A-lezer leest de rol van Vlinder, de B-lezer
de rol van Vogel en de C-lezer de rol van Vlieg. De C-lezer leest ook de
bindteksten.

leesboek p. 15-17

Laat de verschillende groepen vervolgens samen, met expressie, de
theatertekst lezen. Ga rond en stimuleer de leerlingen in hun expressief
lezen. Ze kunnen de tekst meermaals lezen en elkaar tips geven. Je kunt de
tekst ook in een nieuwe rolverdeling laten lezen. Houd er rekening mee dat
de nieuwe rol dan mogelijk uitdagender is voor de A-lezers en de B-lezers.

TIP! Laat bij een tweede of
derde lezing uitbeelden wat
er wordt voorgelezen.

L3 - Thema 1 - les 15 - lesgang

Controleren en reflecteren
5 Met een demonstratie controleren
Geef een groep de opdracht zo expressief mogelijk voor te lezen.
6 Het verhaal en het leesproces evalueren
Evalueer met de leerlingen het verhaal:
>> Wat vind je van het verhaal?
>> Wat vind je leuk?
>> Welke rol vind je grappig?
>> In welk personage herken jij je het meest?
Evalueer ook het leesproces:
>> Wat ging goed?
>> Wat verliep moeilijk?
>> Hoe ging het expressief lezen?
>> Waarop moet je nog wat oefenen?

TIP! Laat voor elk thema
een andere groep aan bod
komen. Zo hebben alle
leerlingen een voorleesbeurt
doorheen het schooljaar.

TIP! Laat het verhaal
uitbeelden, zonder het te
lezen.

Na de les
Laat voor de volgende leesles een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.

L3 - Thema 1 - les 15 - lesgang
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Thema 1 - les 16

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen

Materialen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Folio
>> leesboek p. 5-6 (A-lezers)

Andere doelen
>> Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en
andere informatiebronnen te raadplegen.
>> Bereid zijn gebruik te maken van bibliotheken.

Diversen
>> een boek naar keuze
>> verkleedkleren

Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas. De A-lezers gebruiken ook het verhaal uit les 2 van het leesboek.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> koorlezen

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

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les wilt doen:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat boek mag een verhaal zijn,
of een informatief boek, een strip, een tijdschrift.
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
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>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het 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 rond de inhoud van hun boek.
Ze lezen de opdracht en voeren ze uit tegen het einde van de leestijd.
>> Las je in een fictieboek? Na het lezen weet je hoe je hoofdpersoon
eruitziet. Je mag een tekening uit je boek gebruiken of je maakt een
tekening van je hoofdpersoon en stelt hem aan de hand daarvan voor
aan de klas.
>> Las je een non-fictie boek? Vertel één weetje dat je uit het boek geleerd
hebt.

TIP! Zet de verschillende
algemene opdrachten
van de lessen vrij lezen op
kaartjes en laat de leerlingen
bij het begin van de les een
opdracht trekken.

Geef een bijzondere opdracht voor leerlingen die het boek uit hebben:
>> Las je een fictieboek? Verkleed je als iemand uit het boek. Laat de klas raden
wie je bent en vertel dan kort iets over deze persoon (alsof jij het echt bent!).
>> Las je in een non-fictieboek? Kies een foto. Vertel daar straks iets bij.

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

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Vrij lezen
Coöperatief leren: koorlezen (A)
Laat de leerlingen van de B- en de C-groep lezen in een boek dat ze zelf
hebben gekozen.
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.

een boek naar keuze
leesboek p. 5-6
TIP! Lees zelf in een boek
(modelling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen reflecteren
Evalueer eerst het lezen en het leesproces:
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek? Waarom?
>> Wat vond je grappig? Spannend? Storend? Verrassend?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepjes samen met groepsleden die al dan niet dezelfde
opdracht kregen. De groepsleden voeren dan voor elkaar de
algemene opdracht uit. Zo krijgt iedereen de kans zijn of haar
algemene opdracht uit te voeren.
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Thema 1 - les 17

Woorden net als apen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
woorden met verenkeling van de klinker
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De strategie voor de verenkeling van de klinker is herhaling uit het
tweede leerjaar. Een belangrijke voorwaarde om de regel te kunnen
toepassen is de verdeling in klankgroepen. Dat werd in het tweede
leerjaar uitgebreid ingeoefend.
Ook langere meerlettergrepige en samengestelde woorden komen
in deze les aan bod.

Digitaal
>> bordboek

Hoofddoel van de les
Woorden met een vrije klinker in open lettergrepen correct
schrijven.

Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> wandplaat: verenkelen
en verdubbelen
Diversen
>> schrijflei

Andere doelen
Bereid zijn spellingregels te gebruiken bij schriftelijke
communicatie.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene 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
De fases van samenwerkend leren zijn erop gericht leerlingen met plezier de spellingles te laten aanvatten. Zo
is de fase van het partnerdictee erop gericht om een leermoment in te bouwen waarin je van elkaar kunt leren
en waarin je succes ervaart, wat leidt tot voldoening en plezier bij spelling.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 De voorgaande spellingsmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal in een woorddictee enkele woorden uit de vorige les. Laat de
leerlingen de woorden mondeling spellen of op een schrijflei noteren.
Geef onmiddellijk feedback.
>> knappe
De meester heeft ... kinderen in zijn klas.
>> zitten
Ze blijven altijd flink op hun stoelen ... .
>> stoppen
Ze ... met praten als de meester dat vraagt.
>> lekker
Daarom geeft de meester de kinderen een ... ijsje.
>> Hebben
... ze dat niet verdiend?
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Los de toppuzzel klassikaal op. De leerling die een woord aanreikt, moet
het woord ook mondeling spellen.
3 Directe instructie
Bespreek de spellingmoeilijkheid. Werk inductief: laat de leerlingen de
spellingmoeilijkheid ontdekken en verwoorden. Model of laat modellen
hoe je tot een juiste schrijfwijze komt. Bespreek de spellingweter (‘Zo
moet je verenkelen’) en de strategie. Model nogmaals aan de hand van
een zelfgekozen woord. Verwijs naar de wandplaat.
Bespreek samengestelde woorden als ‘inhalen’ en ‘windmolen’. Sta stil bij
elke klankgroep en merk op dat je enkel bij ‘mo’ en ‘ha’ op het einde een
lange klank hoort. Hoor je op het einde van een klankgroep een lange
klank, dan schrijf je één klinker en één medeklinker. Model ook hier de
strategie.

schrijflei

spellingschrift p. 11

spellingschrift p. 126
wandplaat: verenkelen en
verdubbelen

4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Sluit de puzzel op het digibord. De leerlingen vullen in duo’s de puzzel
uit hun spellingschrift in. Om de beurt reiken ze een woord aan. Telkens
modellen ze de strategie voor hun partner.

spellingschrift p. 11

5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van visueel dictee
Laat de leerlingen oefening 1 oplossen.

spellingschrift p. 11

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking.
>> zoeken twee voorbeeldwoorden (bv. kamer, zeven, bomen, muren).
>> houden met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
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Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1 in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en hoe je die aanpakt.
Modellen beurtelings.
Verlengde instructie
>> Spreek het woord hardop uit.
>> Verdeel in klankgroepen. Klappen kan je daarbij helpen.
>> Luister naar het einde van de klankgroep. Zeg de laatste klank hardop.
>> Denk na: is deze klank lang? De onthoudzin kan je daar bij helpen.
>> Bij een lange klank schrijf je één klinker en één medeklinker.
>> Schrijf het woord op. Markeer de (verenkelde) lange klank.

Inoefening (25 minuten)
6 Kort herhalen van de leerstof
Dicteer drie woorden met verenkeling (bv. bomen, lezen en kale). De
leerlingen spellen mondeling of schrijven op de schrijflei. Laat hen
modellen hoe ze het probleem aanpakken.
7 Schriftelijk oefenen
Laat de leerlingen oefening 2 tot en met 7 oplossen.

schrijflei
TIP! Gebruik de zelfgevonden
woorden uit oefening 1.

spellingschrift p. 12-13

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsopdrachten.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen in miniklas onder begeleiding.
>> modellen beurtelings de eerste opdracht van elke oefening.
>> kleuren telkens de verenkelde klank.
>> lossen de rest van de oefeningen zelfstandig op.
Oefening 3: bespreek de overgang van enkelvoud naar meervoud. Wijs
erop dat er verenkeld wordt omdat bij het meervoud de lange klank op
het einde van een klankgroep komt te staan en dat dat soms ook zo is
bij woorden in het enkelvoud, bv. ezel.
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TIP! Laat een spellingsterke
en een spellingzwakke
leerling samenwerken. De
spellingsterke neemt de rol
van mentor op zich.

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 8.
Leerling 1
1 Mijn tenen zijn vuil en stinken.
2 Jan behaalde zeven op tien.
3 Je mag de kaarsjes uitblazen.
4 Die kerels kun je niet vertrouwen.
5
6

spellingschrift p. 14
kopieerblad 1
TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’kolom. Nadat de leerling het
woord of de zin schreef, leest
hij na wat hij schreef. Twijfelt
hij over de schrijfwijze, dan
zet hij een kruisje.

Mijn oma koopt een hele dure ring.
Hij heeft tranen in zijn ogen.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

tenen, zeven

uitblazen, kerels

Woorden in zin

ogen, dure, tranen

hele, oma

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Mijn en Hij
5

5
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Leerling 2
1 Mijn mama is een deftige dame.
2 Je mag me je huiswerk geven.
3 Die motor gaat ons inhalen.
4 Er gaat niets boven een lekker soepje.
5
6

De grote vogel vloog door de kamer.
Kun jij zelf je boterham smeren?

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

dame, inhalen

geven, boven

Woorden in zin

smeren, vogel,
kamer

grote, boterham

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: De en Kun
5

5
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Met
gekleurde balpen verbeteren ze hun eigen dictee.
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 de leerlingen oefening 9 oplossen.

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 14
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Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening zelfstandig op.
>> vergelijken en bespreken de oplossingen in duo.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening in partnerwerk op: de partners bespreken om
welke moeilijkheid het gaat en hoe ze die aanpakken.
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 moeilijkheid.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek gebeurt de integratie van de verdubbelings- en verenkelingsregel. Woorden in
klankgroepen verdelen is voor beide regels een cruciale vaardigheid. Die vaardigheid kun je extra inoefenen
met leerlingen die het er moeilijk mee hebben.
1 Verdelen in klankgroepen van woorden met een korte klank. Bespreek na elk woord of de korte klank al dan
niet op het einde van de klankgroep staat. Bv. man den, ka tten, bor den, me ssen, po tten, ten ten, vol gen,
vi ssen.
2 Verdelen in klankgroepen van woorden met een lange klank. Bespreek na elk woord of de lange klank al dan
niet op het einde van de klankgroep staat. Bv. dra gen, woor den, bees ten, bo ter, paar den, ne gen, buur ten,
zu re.
3 Verdelen in klankgroepen van woorden met een korte klank en woorden met een lange klank op het einde
van een klankgroep. Bv. re gen, he bben, sto ppen, dro men, ki ppen, za del, bu ren, ba kker.
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les 17

Woorden net als apen
1

Van links naar rechts
3 Voor een ... ring betaal je veel geld.
4 Druppels die uit je ogen lopen
6 Een ander woord voor ‘kwade’
7 Naar de winkel ga je om iets te ...

2

l

t
3

u

d

h
e

s

r

e

e

n

r
e

Van boven naar beneden
1 Ander woord voor ‘volledige’
2 Als je fietst, moet je met twee handen ...
5 Ook beste vrienden maken al eens ...

4

t

5

r

a

n

u
6

b

o

z

e

i
7

Spellingweter 34
1

k

o

p

e

n

Zo moet je verenkelen.

Bekijk de woorden in de
linkerkolom. Fluister elk woord,
dek het woord af en schrijf
het woord in de zin. Gebruik
de woorden in de linkerkolom
om de oefening te verbeteren
(zelfcorrectie).

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

De man koopt voor zijn vriend een

inhalen

Ik fiets sneller, dus ik ga je

sturen

Als je fietst, moet je

boze

Blaffend loopt de

kopen

Ik vraag papa of ik in de winkel snoep mag

de ruzie

De twee meisjes kijken boos. Ze hebben

hele

Het huis blinkt. Papa heeft de

de tranen

Rida is droevig. De

proper

Ik nam een lekker warm bad. Nu ben ik weer

de windmolen

Met een

ring.

dure

.

inhalen

.

sturen

hond achter de man aan.

boze

hele

ruzie

.

TIP! Geef als tip dat er enkele
woorden in de omschrijvingen
bij de puzzel staan.

dag gepoetst.
staan in zijn ogen.

tranen

windmolen

.

kopen

proper

.

kun je groene energie opwekken.
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2

Klap de woorden. Kleur:
als je een lange klank hoort aan het einde van een klankgroep.

3

4

12

136

proper

verkopen

lachen

kabels

muziek

tranen

opmaken

blauwe

inhalen

mannen

poorten

uitlezen

wereld

verzwijgen

voetballen

honderd

afdrogen

eten

Maak er meer van. Kijk naar het voorbeeld.
een boot

twee

boten

een muur

veel muren

een paal

drie

palen

een teen

vijf

een zoon

zeven zonen

een brood

vier broden

een school

meer

scholen

een ezelsoor

twee ezelsoren

een schaap

tien

schapen

een kampvuur

drie kampvuren

tenen

Schrijf het juiste woord onder de tekening.

noten

kastelen

beren

toren

honing

muren

apen

boten
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Het kan de leerling helpen
om de woorden hardop te
‘klappen’.

5

6

Zoek in de zinnen woorden als ‘apen kopen dure kleren’. Onderstreep ze en schrijf ze op.
1 Elke zomer gaat Waldo naar dezelfde flat aan zee.

zomer

2 Zijn broer en zus spelen op het strand.

spelen

3 “Wil jij snel een ijsje halen op de dijk?” vraagt zijn moeder.

halen

4 Waldo weet een nieuwe plek waar ze ijsjes verkopen.

verkopen

5 Hij duwt snel de deur van de winkel open.

open

Ik twijfel.

Vul de zin aan met een rijmwoord.
1 Ik zag twee beren broodjes

.

smeren

2 De geitjes waren nog alle

in leven.

zeven

3 Ik krijg een geschenk van mijn peter en mijn
4 Ik leg mijn wafel op de

6 Er ligt een hamer in die

.

.

bv. huistaken

.

bv. kamer

7 In die woning woont een oude

7

meter

.

tafel

5 De kinderen maken flink hun

Deze oefening is gericht
op controle. Stimuleer de
leerlingen om elk woord
grondig na te kijken. Bij
twijfel zet de leerling een
kruisje en zoekt hij het woord
op of vraagt hulp aan een
klasgenoot of aan de leraar die
de schrijfwijze verduidelijkt. Als
een woord fout geschreven
is, dan noteren ze het in de
verbeterkolom.
Laat de leerlingen in
partnerwerk verbeteren: de
leerlingen lezen aan elkaar de
zin voor en vergelijken.

Fout? Verbeter.

.

bv. koning

Vul de tekst aan.
Straks komt mama mij wakker
Dan doet ze de deur

en ik hou mijn

.

open

Ik hoor mama de trap al op
Ik knijp mijn

.

maken

ogen
adem

komen/lopen

.

dicht

Oefening 7: Laat de leerlingen
in partnerwerk verbeteren:
ze lezen om de beurt een
zin voor en vergelijken hun
oplossing.

in.
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8

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5
6
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

9

Bedenk een rijmwoord. Maak er een zin mee.
Lees je woorden en zinnen voor aan je buur.
Een woord dat rijmt op zure:

Een woord dat rijmt op lager:

Een woord dat rijmt op roken:

Een woord dat rijmt op tegen:

Een woord dat rijmt op kastelen:

14
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Laat de leerlingen elkaars
woorden en zinnen nalezen en
eventuele fouten bespreken.

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

woorden

zinnen

Leerling 2
1
2
3
4

Mijn tenen zijn vuil en stinken.
Jan behaalde zeven op tien.
Je mag de kaarsjes uitblazen.
Die kerels kun je niet vertrouwen.

5 Mijn oma koopt een hele dure
ring.
6 Hij heeft tranen in zijn ogen.

Leerling 1

woorden

zinnen

zinnen

1
2
3
4

Mijn tenen zijn vuil en stinken.
Jan behaalde zeven op tien.
Je mag de kaarsjes uitblazen.
Die kerels kun je niet vertrouwen.

5 Mijn oma koopt een hele dure
ring.
6 Hij heeft tranen in zijn ogen.

zinnen

5 De grote vogel vloog door de
kamer.
6 Kun jij zelf je boterham smeren?

woorden

zinnen

1
2
3
4

Mijn mama is een deftige dame.
Je mag me je huiswerk geven.
Die motor gaat ons inhalen.
Er gaat niets boven een lekker
soepje.

5 De grote vogel vloog door de
kamer.
6 Kun jij zelf je boterham smeren?

Leerling 2
1
2
3
4

Mijn tenen zijn vuil en stinken.
Jan behaalde zeven op tien.
Je mag de kaarsjes uitblazen.
Die kerels kun je niet vertrouwen.

5 Mijn oma koopt een hele dure
ring.
6 Hij heeft tranen in zijn ogen.

Leerling 1

woorden

zinnen

Mijn mama is een deftige dame.
Je mag me je huiswerk geven.
Die motor gaat ons inhalen.
Er gaat niets boven een lekker
soepje.

Leerling 2

Leerling 1

woorden

woorden

1
2
3
4

woorden

zinnen

1
2
3
4

Mijn mama is een deftige dame.
Je mag me je huiswerk geven.
Die motor gaat ons inhalen.
Er gaat niets boven een lekker
soepje.

5 De grote vogel vloog door de
kamer.
6 Kun jij zelf je boterham smeren?

Leerling 2
1
2
3
4

Mijn tenen zijn vuil en stinken.
Jan behaalde zeven op tien.
Je mag de kaarsjes uitblazen.
Die kerels kun je niet vertrouwen.

5 Mijn oma koopt een hele dure
ring.
6 Hij heeft tranen in zijn ogen.

woorden

zinnen

1
2
3
4

Mijn mama is een deftige dame.
Je mag me je huiswerk geven.
Die motor gaat ons inhalen.
Er gaat niets boven een lekker
soepje.

5 De grote vogel vloog door de
kamer.
6 Kun jij zelf je boterham smeren?
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Thema 1 - les 18

Gevleugelde woorden
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken - betekenissen
woordenschat uit het thema vastzetten
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les worden de testwoorden en de school- en instructietaal
uit het thema ingeoefend en vastgezet.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 26-28
>> kopieerblad 1

Hoofddoel van de les
Reflecteren op de betekenis van woorden en inzien dat ze
met elkaar in verband staan: onder eenzelfde bovenliggend
begrip thuishoren.

Diversen
>> facultatief:
woordenboeken

Andere doelen
Reflecteren op betekenis van woordgroepen en zinnen zoals
uitdrukkingen en vergelijkingen.
Strategie
Woordbetekenisstrategie inzetten.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te
voeren, erop te reflecteren en bij te sturen.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> denken-delen-doen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Stimuleer de leerlingen om nauwkeurig te werken. Bied hen woordenboeken aan om hun taak grondig uit te
voeren. Kopieer voor de instructieafhankelijke leerlingen de woordenschatlijst (kopieerblad 1).
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Coöperatief leren: denken-delen-doen
We oefenen woorden in die we in dit thema tegenkwamen. Je leert de
woorden kennen en gebruiken.
Bespreek per twee, leg uit waarom en kies er samen één.
>> Met welk soort vliegend tuig willen jullie graag eens vliegen?
Laat de duo’s hun antwoorden presenteren en bespreek ze kort.
>> Wie heeft er goed overlegd?
>> Leg uit wat overleggen betekent.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Tekstwoorden en school- en instructietaal vastzetten
De leerlingen maken oefening 1 tot en met 6. Oefening 7 en 8 zijn
extra oefeningen.

taalschrift p. 26-28
kopieerblad 1 voor de
instructieafhankelijke
leerlingen

Controleren en reflecteren
3 Op ‘mijn moeilijke woorden’ reflecteren’
Welk woord uit de oefeningen is voor jou nog moeilijk? Laat andere
leerlingen een woordverklaring geven en het woord uitleggen aan de
medeleerling. Laat de leerling het woord gebruiken in een of meerdere
zinnen.
4 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen. Bespreek na.

taalschrift p. 28
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan zelfstandig aan de slag.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de oefeningen met een partner.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> gebruiken als ondersteuning kopieerblad 1, met het overzicht van de
woorden uit het thema.
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les 18

Gevleugelde woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.

1

De schrijfwijze hoeft niet
correct te zijn voor een juist
antwoord, maar streef wel een
juiste spelling na.

Schrijf de juiste naam onder de afbeelding.

vliegen
de hangmat

2

de luchtballon

Waaraan denk jij bij het woord vliegen?

Vliegen

3

Maak een zin met het woord.
overleggen:
pechvogel:
landen:

26
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markeren

Een correct woord dat niet in
het thema voorkomt, wordt
ook goedgekeurd.

4

Je kunt instructiegevoelige
leerlingen een voorbeeld
geven met een tekstje of boek
uit de klas.

Vul de kaders aan met de juiste woorden. Kies uit:
personages – hoofdpersonage – tijdschrift

Vliegen
Olliver heeft een heel goed idee. En het gaat
over vliegen. Ja vliegen, net als de vogels
doen. Hij roept Billie en fluisterend vertelt
hij Billie over zijn plan. Het is een beetje een
gevaarlijk plan, en mama houdt niet van
gevaarlijke plannen. Zij mag het niet horen,
daarom fluistert Olliver. Olliver vertelt: “Ik las
in dit tijdschrift hoe we kunnen vliegen,
in de lucht, net als de vogels.”
“Huh?” zegt Billie hardop. “Ssssst. Stil zijn, hoor,
anders vertel ik het niet.”
personages
hoofdpersonage

tijdschrift

Naar: verhaaltjesvoorlezen.nl

5

Kijk naar de tekening.

a Bedenk goede vragen bij de tekening. Het antwoord staat er al.
ja
nee
b Hoe noem je dat soort vragen?

ja-neevragen

c Zet een kruis over een toestel dat opstijgt.
d Omcirkel het toestel dat van jou als eerste mag landen.
Thema 1 - les 18
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6

a Vul aan.
Het vliegtuig kwam in een storm terecht.
“Help,” riepen de passagiers, “we zijn pechvogels, we gaan
“Blijf kalm”, zei de

piloot

neerstorten

!”

. “Ik maak een noodlanding en zet jullie veilig op de grond.”

b Wat is een pechvogel?
Een strook waarop je met de wagen kunt staan als je pech hebt
Een vogel die pech heeft
✗ Iemand die pech heeft
Iemand die pech heeft dat hij geen vogels ziet

7

’We vliegen erin!’ Wanneer zou jij die uitdrukking gebruiken? Schrijf twee situaties op.
1

2

8

Bedenk een situatie waarin je deze zin kunt gebruiken: ‘Ik kan mijn oren niet geloven.’
Vertel die situatie aan je partner.

9

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon de woorden uit het thema gebruiken in een zin.
Ik kon de juiste woorden uit het thema in de oefeningen gebruiken.

28
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Je kunt twee duo’s die klaar
zijn hun situaties aan elkaar
laten vertellen.

Naam: 

Datum:

Nr.

De woorden uit thema 1
W

de expressie

gevoel dat je toont met je stem, je gezicht en gebaren

de flauwekul

onzin, dingen die vreemd en niet waar zijn

de hangmat

		
het hoofdpersonage

belangrijkste personage van het verhaal

de illustratie

tekening of prent

de ja-neevraag	vraag waarop je enkel met ja of nee kunt antwoorden, bv. Vind jij
lezen leuk?
de luchtballon

ballon die met warme lucht gevuld wordt en daardoor opstijgt

markeren

aanduiden met een kleur

neerstorten

niet meer kunnen vliegen en hard op de grond neerkomen

opstijgen	
een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht, het
tegengestelde van landen
overleggen

bespreken

de pechvogel

iemand die altijd pech heeft

de piloot

bestuurder van een vliegtuig

de reden

waarom iets gebeurt of waarom iets zo is

de rol

tekst van een persoon in een toneelstuk

het talent

iets dat je goed kunt

het tijdschrift

boekje dat een keer in de week of maand verschijnt, bv. Zonneland

Zegswijzen
zijn oren niet geloven

niet kunnen geloven wat er gezegd wordt

we vliegen erin

we gaan ertegenaan

de tijd vliegt

de tijd gaat snel
L3 - Thema 1 - les 18 - kopieerblad 1
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Thema 1 - les 19

Differentiatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

differentiatieblok
100 minuten

Samenhang

Materialen

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

Digitaal
>> printbladen in de zorgen 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 van 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 evaluatiemap. Vul het papieren portfolio per
leerling in en kopieer de nodige herhalingsbladen en taken voor zelfstandig werk/taaltaak voor elke leerling.

Inhoud van het difblok:
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 alfabet en alfabetisch rangschikken – 25 minuten
>> Herhaling ‘hoe vind ik de betekenis van een moeilijk woord’? – 25 minuten
Betekenissen
>> Herhaling woordenschat uit het thema – 25 minuten
Spelling
>> Herhaling eindletter d of t en b of p – 25 minuten
>> Herhaling ng of nk – 25 minuten
>> Herhaling nkt of ngt – 25 minuten
>> Herhaling cht of gt – 25 minuten
>> Herhaling g of ch – 25 minuten
>> Herhaling aai, ooi, oei, ieuw en eeuw – 25 minuten
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>> Herhaling ei, ij, au en ou – 25 minuten
>> Herhaling woorden met verdubbeling – 25 minuten
>> Herhaling woorden met verenkeling – 25 minuten
Taken zelfstandig werken/Taaltaak
>> Taak zelfstandig werken A – 25 minuten – basisniveau: vouw een vliegtuig volgens een stappenplan.
>> Taak zelfstandig werken B – 25 minuten – plusniveau: lees en ontwerp een boardingpass.
>> Taak zelfstandig werken C – 50 minuten – integratieoefeningen spelling
>> Taaltaak – 50 minuten – verzin tekstballonnen bij foto’s en maak een werk in de stijl van Magnus Muhr.
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Thema 1 - les 20

Evaluatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

evaluatie
75 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 spelling – kortetermijngeheugen (25 minuten)
>> Controledictee 1 – langetermijngeheugen (50 minuten)

Digitaal
>> printbladen in de zorgen 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 de zorg- en evaluatiemodule in het lerarengedeelte van bingel.be, als pdf en
als een aanpasbaar Word-bestand of je kunt ze kopiëren uit de zorg- en evaluatiemap.
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