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T5 - Thema 1 - inhoud

1

2

25’

25’

75’

Les 2: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 3: Dit schooljaar:
Graag Aangename
Straffen!
Domein: lezen, schrijven,
luisteren en spreken

Lesduur

Les 1: Ontdekplaat ‘Mens
erger je niet’
Domeinen: spreken,
luisteren, lezen

Les/domeinen

L5 - Thema 1 - themaplanner

De leerlingen lezen een fictietekst en
beantwoorden vragen.

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

De leerlingen ontdekken het thema.
Hun voorkennis wordt geactiveerd.

Inhouden

>> Zorg voor praatkaartjes.
>> Voorzie voldoende post-its.
>> Maak eventueel een kopie van de
cartoon op A3 formaat.

>> Laat eventueel leesboeken
meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema in
de bib halen en aanbieden in de klas.

>> Bekijk vooraf de ontdekplaat.

Voorbereiding

Digitaal
>> bordboek
>> dvd
Folio
>> taalschrift p. 5-11
>> boek Oelewapper van de week, Karla
Stoefs (Talentbib 5)
>> bronnenblad 1
Diversen
>> praatkaartjes
>> post-its
>> facultatief: boek De verschrikkelijke
schoolmeester, Dolf Verroen
>> tekenblad

Diversen
>> boek naar keuze van de leerling

Diversen
>> facultatief: spel: Mens erger je niet

Digitaal
>> bordboek
>> tablet/computer
>> facultatief: hoofdtelefoon

Materialen

Themaplanner - Mens erger je niet

L5 - Thema 1 - themaplanner

3

75’
(3 x 25’)

50’

Les 6: Hoe werken
werkwoorden?
Domein: taaldenken

75’

Lesduur

Les 5: Woorden net als
rustig, heerlijk en apen
Domein: spelling

Les 4: GAS geven: wat nu?
Domein: schrijven,
luisteren, spreken en
lezen

Les/domeinen

De leerlingen herkennen
werkwoordsvormen (infinitief en
persoonsvorm). Ze rubriceren
werkwoordsvormen en vullen ze aan.

De leerlingen leren
>> woorden met een verenkeling
(bv. apen)
>> woorden met ig en ige
>> woorden met (e)lijk(e)
juist schrijven.

De leerlingen schrijven een instructie
voor een medeleerling.

Inhouden

>> Kopieer de dicteekaartjes: voorzie
voor de helft van de leerlingen dictee
1 en voor de helft van de leerlingen
dictee 2.
>> Voorzie voor zwakke leerlingen het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie de nodige materialen voor
leerlingen met een IAC.

>> Zoek enkele voorbeelden van
instructies (recept, bouwplan ...).
>> Kopieer de zes kopieerbladen.
>> In de groepen (vier leerlingen) heeft
elke leerling dezelfde tekst nodig.

Voorbereiding

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule voor IAC
Folio
>> taalschrift p. 17-20
>> map curriculumdifferentiatie voor
IAC
Diversen
>> groot kladblad en normaal kladblad
>> post-its
>> facultatief: schrijflei, stemmachientje

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule voor IAC
Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> dicteekaartjes (kopieerblad 1)
>> wandplaat verenkelen en
verdubbelen
>> map curriculumdifferentiatie voor
IAC
Diversen
>> schrijflei of kladpapier

Digitaal
>> bordboek
>> dvd
Folio
>> taalschrift
>> kopieerbladen 1-6
Diversen
>> voorbeeld(en) van instructies:
kookboek, handleiding, instructies
van een bouwdoos ...

Materialen

4

L5 - Thema 1 - themaplanner

Lesduur

25’

75’

75’

Les/domeinen

Les 7: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 8: BON: goed voor ...
een muffin of iets anders
Domeinen: lezen,
spreken en schrijven

Les 9: Sorry!
Domein: schrijven, lezen,
luisteren, spreken

De leerlingen schrijven een brief
waarin ze ‘sorry’ zeggen.

De leerlingen lezen informatieve
teksten en beantwoorden vragen.

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

Inhouden

>> bekijk vooraf de website http://
sorrybox.lidk.be/brief/index.php.
Het is een handige website om een
sorrybrief te verzenden.
>> De leerlingen vullen dit in op
kopieerbladen om de wet van de
privacy niet te schenden.
>> In plaats van het formulier digitaal
in te vullen kunnen de leerlingen de
‘sorry-brief’ ook mailen.

>> Voorzie kopieerblad 1 voor alle
leerlingen.
>> Vraag om enkele kortingsbonnen van
thuis mee te brengen.

>> Laat eventueel leesboeken
meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema in
de bib halen en aanbieden in de klas.

Voorbereiding

Digitaal
>> bordboek
>> per leerling een tablet, computer of
laptop
Folio
>> taalschrift p. 27-30
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek
>> dvd
Folio
>> taalschrift p. 21-26
>> kopieerblad 1
Diversen
>> meegebrachte kortingsbonnen
>> kladpapier

Diversen
>> boek naar keuze van de leerling

Materialen

L5 - Thema 1 - themaplanner
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50’

25’

Les 11: Even tijd voor
werkwoorden
Domein: taaldenken

Les 12: Taalspel: wat nu?
Domein: taalspel,
spreken, schrijven
luisteren

25’

75’
(3 x 25’)

Les 10: Woorden net
als zicht, gezicht, hond,
Nederland en vissen
Domein: spelling

Les 13: Vrij lezen
Domein: lezen

Lesduur

Les/domeinen

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

De leerlingen spelen een rollenspel
dat ze tijdens deze les maken aan de
hand van de teksten uit les 4.

De leerlingen herkennen
werkwoorden en de persoonsvorm.
Ze reflecteren over de
tegenwoordige en de verleden tijd
(met of zonder klankverandering).

De leerlingen leren
>> woorden met g, ch, gt en cht
>> woorden met eindletter d of t en
b of p
>> woorden met een verdubbeling
(bv. vissen)
>> aardrijkskundige namen met
een hoofdletter (straten, steden,
landen)
juist schrijven.

Inhouden

>> Laat eventueel leesboeken
meebrengen van thuis.
>> Je kunt zelf boeken over het thema in
de bib halen en aanbieden in de klas.

>> Zorg ervoor dat de kopieerbladen
uit les 4 opnieuw gebruikt kunnen
worden.
>> Voorzie voldoende bewegingsruimte
voor de leerlingen.
>> Laat de leerlingen enkele
hoofddeksels en brillen meebrengen
als verkleedmateriaal.

>> Laat de leerlingen enkele
werkwoorden opzoeken en wijs op
de werkwoordsvormen die erachter
staan.
>> Voorzie de nodige materialen voor
leerlingen met een IAC.

>> Kopieer de dicteekaartjes: voorzie
voor de helft van de leerlingen dictee
1 en voor de helft van de leerlingen
dictee 2.
>> Voorzie voor zwakke leerlingen het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie de nodige materialen voor
leerlingen met een IAC.

Voorbereiding

Diversen
>> boek naar keuze van de leerling

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> kopieerbladen 1-6
>> kopieerbladen uit les 4
Diversen
>> facultatief: timer of klokje

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule voor IAC
Folio
>> taalschrift
>> map curriculumdifferentiatie voor IAC
Diversen
>> woordenboeken

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule voor IAC
Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> dicteekaartjes (kopieerblad 2)
>> map curriculumdifferentiatie voor
IAC
Diversen
>> schrijflei

Materialen
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L5 - Thema 1 - themaplanner

Lesduur

75’
(3 x 25’)

50’

100’

100’

Les/domeinen

Les 14: Werkwoorden in
de tegenwoordige tijd
Domein: spelling

Les 15: Een steentje
bijdragen aan
betekenissen
Domein: taaldenken betekenissen

Les 16: Differentiatieblok

Les 17: Evaluatieblok

Keuzeaanbod:
>> evaluatie begrijpend lezen
>> evaluatie taaldenken (incl.
betekenissen)
>> evaluatie spelling
>> evaluatie luisteren

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

De leerlingen leren tekstwoorden
en school- en instructietaal actief
gebruiken en consolideren.

De leerlingen leren werkwoorden
in de tegenwoordige tijd correct
schrijven.

Inhouden

>> Print de evaluaties af uit de zorg- een
evaluatiemodule.
>> Je vindt aanpasbare wordbestanden
in het lerarengedeelte van bingel.be.

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

>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad
1 met de woordbetekenissen.
>> Voorzie per groepje van vier
leerlingen kopieerblad 2 en knip de
woordkaartjes uit.
>> Voorzie per groepje van vier
leerlingen kopieerblad 3 en knip de
woordkaartjes uit.

>> Kopieer de dicteekaartjes: voorzie
voor de helft van de leerlingen dictee
1 en voor de helft van de leerlingen
dictee 2.
>> Voorzie voor zwakke leerlingen het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie de nodige materialen voor
leerlingen met een IAC.

Voorbereiding

Digitaal
>> zorg- en evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> zorg- en evaluatiemodule
Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 36-39
>> kopieerbladen 1-3
Diversen
>> kladpapier

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule voor IAC
>> cd (werkwoordenrap)
>> dvd (clip werkwoordenrap)
Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> dicteekaartjes (kopieerblad 1)
>> wandplaat werkwoordschema
>> map curriculumdifferentiatie voor
IAC
Diversen
>> schrijflei

Materialen

L5 - Thema 1 - tips voor co-teaching
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Les 14: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘Aanbreng’. De ene leraar begeleidt de groep
instructieafhankelijke leerlingen aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke
leerlingen.

Les 10: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘Aanbreng’. De ene leraar begeleidt de groep
instructieafhankelijke leerlingen aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke
leerlingen.

Les 9: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘Uitvoeren van het hoofddoel en het verwerken ervan’. De
ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke leerlingen aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de
instructieonafhankelijke leerlingen.

Les 8: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘Uitvoeren van het hoofddoel en het verwerken ervan’. De
ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke leerlingen aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de
instructieonafhankelijke leerlingen.

Les 5: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘Aanbreng’. De ene leraar begeleidt de groep
instructieafhankelijke leerlingen aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke
leerlingen.

Les 4: Team teaching (of complementaire co-teaching)
Bij deze vorm van onderwijzen ‘staan’ de twee leraren samen voor de groep en hebben ze beiden interactie met de groep. Allerlei variaties zijn mogelijk: de een vertelt,
de ander vult aan; de een vertelt, de ander geeft visuele ondersteuning ...

Les 3: Een leraar geeft les, de ander ‘loopt rond’ en begeleidt.
Terwijl de ene leraar de instructieafhankelijke leerlingen helpt bij het lezen van de tekst, zorgt de andere leraar ervoor dat het groepswerk per drie, waarbij de leerlingen
een alternatieve straf moeten bedenken, goed verloopt.

Tips voor co-teaching

8

L5 - Thema 1 - coöperatieve werkvormen

consensusmethode

partnerdictee

uitwisselen en delen

denken - delen - doen

Les 4

Les 5
Les 10
Les 14

Les 5
Les 10
Les 14

Les 7
Les 8
Les 9

Gebruikte coöperatieve werkvormen in het thema

1
2
3
4
5

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.

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.

1 De leerlingen worden in groepen verdeeld.
2 De leraar geeft de opdracht/duidt het probleem.
3 De leerlingen zoeken in groep naar een oplossing. Er is pas een oplossing wanneer alle groepsleden het
met die oplossing eens zijn. Als er zelfs maar één leerling geen goed gevoel heeft bij de oplossing, wordt er
verder overlegd tot iedereen zich in het besluit kan vinden.
4 Plenummoment.

Thema 1 - les 1

Ontdekplaat ‘Mens erger je niet’
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

spreken, luisteren, lezen
het thema ontdekken en de voorkennis activeren
25 minuten

Samenhang
Deze les maakt de leerlingen enthousiast om aan het thema te
beginnen. De ontdekplaat raakt zaken aan die later uitgebreider aan
bod komen.
>> In les 3 maken de leerlingen zelf klasregels.
>> In les 4 lezen de leerlingen enkele ongewone situaties waarin
mensen worden gestraft.
>> In les 8 komen de teksten van de bonnenman en de muffinman
aan bod.
>> In les 15 spelen de leerlingen een rollenspel a.d.h.v. de teksten uit
les 4.

Materialen
Digitaal
>> bordboek
>> tablet/computer
>> facultatief: per duo een
hoofdtelefoon
Diversen
>> facultatief: spel Mens
erger je niet

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
In voor hem/haar bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie vinden, chronologie herkennen, vergelijking
herkennen, relaties ontdekken.
Ander doelen
>> Gewenste informatie opzoeken in verschillende bronnen.
>> Afwisselend scannend en nauwkeurig lezen van digitale
teksten.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
De leerling is nieuwsgierig naar en toont bereidheid om het nieuwe
te ontdekken en erover te leren.

Voorbereiding
>> Bekijk de ontdekplaat op voorhand. Op die manier kun je goed inspelen op de vragen en interesses van de
leerlingen.
>> Je kunt de les klassikaal geven, dan projecteer je de ontdekplaat met het bordboek. Je vergroot de spreeken luisterkansen van de leerlingen aanzienlijk als ze per twee aan de slag kunnen op een tablet of computer.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> consensusmethode (als er in groepen gewerkt wordt)
>> praatkaartjes (als er in duo’s gewerkt wordt)

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen krijgen de kans om nieuwe dingen te ontdekken die aansluiten bij hun interesses. Zo kunnen ze
doorklikken op de onderwerpen die hen aanspreken. Spreekt een item hen niet aan, dan hoeven ze niet verder
te gaan. De leerlingen maken een weloverwogen keuze bij het aanklikken van items.
L5 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Brug naar andere leergebieden
Op de ontdekplaat vind je informatie terug die mogelijk in een W.O.-thema van pas komt.
Je kunt dit taalthema breder behandelen door het te koppelen aan het W.O.-thema
‘Democratie!’ uit de WO-uitgave Op Verkenning (uitgeverij Van In).

THEMASCHRIFT

DEMOCRATIE

Vincent Verhelst
Philippe Windelen
Jef Pazmany

Naam: ................................................................................................
Klas: ........................................... Nr.: .............................................

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Brainstormen bij de thematitel
Schrijf de titel van het nieuwe thema op bord.
Laat enkele leerlingen vertellen waar zij aan denken bij ‘Mens erger je
niet’.
>> Wie kent het spel?
>> Wie speelde het spel ooit?
>> Wat betekent het woord ‘ergeren’?
>> Wanneer heb jij je ooit geërgerd?
>> Wat zou er in de ontdekplaat kunnen staan?

facultatief: spel Mens erger
je niet

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Op eigen tempo de ontdekplaat verkennen
Geef de leerlingen vijftien minuten ontdektijd.
Coöperatief leren: Consensusmethode
Bekijken de leerlingen de ontdekplaat in groep (bv. van vier leerlingen),
gebruik dan de consensusmethode. De leerlingen bekijken de mindmap
en overleggen in groep welk item ze willen bekijken.
Coöperatief leren: Praatkaartjes
Als de leerlingen per twee werken, gebruik dan de praatkaartjes.
Elke leerling heeft twee praatkaartjes. Als beide partners hetzelfde
willen aanklikken, is er geen kaartje nodig. Raken ze het niet eens, dan
gebruiken ze om de beurt een kaartje.
Begeleid de leerlingen bij het samen ontdekken door ze bv. om de
beurt een stukje tekst te laten voorlezen.

Controleren en reflecteren
3 Bespreken en terugkoppelen
Na de ontdektijd evalueer je wat de leerlingen hebben ontdekt.
>> Welke onderwerpen ben je tegengekomen op de ontdekplaat?
>> Wat hebben deze onderwerpen te maken met de titel van het thema
‘Mens erger je niet’?
>> Welke onderdelen spraken je aan? Welke niet?
>> Waar wil je meer over weten?

10
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tablet/computer/bordboek
facultatief: hoofdtelefoon
(per duo)

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> ontdekken de plaat naar eigen kunnen en interesses.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken samen met sterke lezers. De sterke lezer leest de tekst luidop.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> kunnen best de filmpjes over Mathias Rust en Malala bekijken.
De uitleg wordt ondersteund door beelden.

Na de les
Vraag om tegen de volgende les (vrij lezen) een boek naar keuze mee te brengen.

L5 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Thema 1 - les 2

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

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

Materialen
Diversen
>> boek naar keuze van de
leerling

Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een eigen boek of een bibliotheekboek meebrengen.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Begeleid leerlingen die niet graag lezen om een boek op maat te vinden. Bied hun verschillende tekstsoorten
aan, bijvoorbeeld: strips, informatieve boeken, fictieboeken in alle soorten genres.
Peil naar hun interesses en geef aarzelende lezers extra kansen om te vertellen over wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt en maak afspraken:
>> Je mag lezen in een boek naar keuze, bijvoorbeeld: een verhaal, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift of nog iets anders.
>> Wie graag digitaal leest, mag kiezen voor een boek uit de Talentbib of
uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn heel compact. Je leest ze binnen de
voorziene tijd helemaal uit.
>> Sta leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen. Ze
kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. Geef de samenlezers
een aparte plaats in de klas, zodat ze de individuele ‘stillezers’ niet
storen.
>> Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?

12
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Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Sta dan even stil bij iets wat je verrast in het
verhaal. Waarom had je dit niet verwacht? Wat had je wel verwacht?
>> Lees je een non-fictieboek? Kies dan een woord dat je niet kent en
dat je moet opzoeken in een woordenboek. Leg dat woord uit aan je
klasgenoten.

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

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
Denk na over welke klasgenoot het boek volgens jou zou moeten lezen.
Maak hem of haar warm voor het boek, maar zonder dat je het hele boek
verklapt. Kun je hem of haar overtuigen om het boek ook te lezen?

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

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het boek lezen
Laat de leerlingen vrij lezen in een boek naar keuze.

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

TIP! Lees tijdens het vrije
leesmoment zelf in een boek
(modelling). Of begeleid
een zwakke lezer bij het
lezen, bijvoorbeeld door te
duolezen met de leerling,
samen een informatief boek
te lezen of extra duiding te
geven.

4 Met een 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.

L5 - Thema 1 - les 2 - lesgang
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Thema 1 - les 3

Dit schooljaar: Graag Aangename
Straffen!
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, schrijven, luisteren, spreken
een fictietekst lezen en er vragen over beantwoorden
75 minuten

Samenhang

Materialen

In dit thema gaat het over kleine regels en wetten die worden
overtreden: in de klas, op school en elders. Goede afspraken zorgen
ervoor dat het schooljaar aangenaam verloopt.

Digitaal
>> bordboek
>> dvd

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 5-11
>> 	bronnenblad 1
>> boek Oelewapper van
de week van Karla Stoefs
(Talentbib 5)

Hoofddoel van de les
Op basis van op hun leeftijd afgestemde teksten:
hoofdgedachte, conclusies, bedoeling hoofdpersoon
afleiden, persoonlijke gevoelens en mening weergeven over
handelswijze hoofdpersoon, verklaren waarom de tekst niet
waarheidsgetrouw is.
Andere doelen
Betekenis van woorden afleiden uit de tekst.
Zelf complexere instructies schrijven voor leeftijdgenoten
m.b.t. het klas- en schoolgebeuren.
Reflecteren op de betekenis van woorden die letterlijk of
figuurlijk kan zijn.

Diversen
>> praatkaartjes
>> post-its of kleine briefjes
>> facultatief: het boek
De verschrikkelijke
schoolmeester van Dolf
Verroen
>> tekenblad

Strategie
Volgende leesstrategie zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Tijdens het lezen: zich vragen stellen over de tekst.
Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doelen
>> 	Begrijpen dat samenleven afspraken, regels en omgangsvormen
nodig heeft en deze nakomen. Actief met anderen tot afspraken
komen.
>> 	Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren
van een gemeenschappelijk doel.

Voorbereiding
>> Voorzie praatkaartjes.
>> Je kunt in de bibliotheek het boek De verschrikkelijk schoolmeester van Dolf Verroen halen.
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), download dan bronnenblad 1 uit de
downloadbare bundel op het lerarengedeelte van bingel.be en print het af op A3-grootte. Je hebt het
nodig voor lesfase 1.
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Woordenschat
Tekstwoorden
>> het ontslag
>> het gebries
>> resoluut

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
>> 	Besteed tijdens lesfase 9 aandacht aan het tekentalent van de leerlingen.
>> 	Verwijs doorheen het schooljaar geregeld naar de afspraken. Je kunt die ook zichtbaar ophangen in de klas.

Brug naar andere leergebieden
>> Werk de cartoon verder uit tijdens een les muzische opvoeding.
>> Je kunt dit taalthema breder behandelen door het te koppelen aan het W.O.-thema ‘De
groote oorlog!’ uit de W.O.-uitgave Op Verkenning (Uitgeverij Van In).

THEMASCHRIFT

DE GROOTE OORLOG

Sven De Maertelaere
Vincent Verhelst
Jef Pazmany

Naam: ................................................................................................
Klas: ........................................... Nr.: .............................................

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Flaptekst De verschrikkelijke schoolmeester lezen en bespreken
Lees de flaptekst van het boek De verschrikkelijke schoolmeester
(oefening 1).
>> Over welke lijfstraffen gaat het in de flaptekst?
>> Zouden die straffen vroeger echt uitgedeeld worden?
>> Welke straffen lijken jou nogal overdreven?
>> Wat is de bedoeling van de meester uit het boek?
2 Cartoon ‘Plan voor de totaalopvoeding van het kind’ bespreken
Waarmee maakt de verschrikkelijke schoolmeester duidelijk welke straffen hij
geeft? (met een cartoon, een soort stripverhaal)
Bespreek oefening 2 in groepen van vier leerlingen.
3 Straffen bespreken
Verdeel de klas in groepen van vier of vijf leerlingen.
Geef elke leerling twee praatkaartjes.
Dit schooljaar moet een aangenaam jaar worden. Geen Ambetante Straffen!
Graag Aangename Straffen!
Voer een groepsgesprek over deze drie vragen:
>> Wat vind jij een vervelende straf om te krijgen op school?
>> Wat vind je van de straffen die de verschrikkelijke schoolmeester geeft?
>> Welke alternatieve straf zou jij geven als een klasgenoot wiebelt of afkijkt?

taalschrift p. 5
facultatief: boek De
verschrikkelijke schoolmeester
van Dolf Verroen

bronnenblad 1
taalschrift p. 5-6
praatkaartjes

L5 - Thema 1 - les 3 - lesgang
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4 Kennismaken met de auteur
Het verhaal dat je leest, komt uit een boek geschreven door jeugdauteur
Karla Stoefs. In het filmpje vertelt ze waarover het boek gaat en hoe ze op het
idee gekomen is. Bespreek het filmpje na.

dvd
boek Oelewapper van de week
van Karla Stoefs (Talentbib 5)

5 Op het lesdoel focussen
>> Je leest een tekst en je leert de gevoelens van het hoofdpersonage kennen.
>> Je kunt zeggen of een tekst fictie of non-fictie is.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
6 Het verhaal lezen en bespreken
De juf uit het verhaal is overstuur door het gedrag van de leerlingen. Jullie
ontdekken hoe de juf zich voelt en hoe ze reageert.
Lees alle fragmenten uit het verhaal bij oefening 3-5 in stilte.
Lees zelf of laat een goede lezer hardop lezen vanaf ‘Juf Veronique
schudt resoluut het hoofd’ (deel 3 bij vraag 5).
>> Wat is het probleem van juf Veronique?
>> Hoe wil de directeur het oplossen?
>> Hoe zou jij ervoor zorgen dat juf Veronique opnieuw zin krijgt om met de
leerlingen te werken?
7 Vragen in het taalschrift beantwoorden en bespreken
Laat oefeningen 3 tot 6 in het taalschrift individueel oplossen.
8 Nieuwsgierig worden naar het boek Oelewapper van de week
(boekpromotie)
Lees een kort fragment voor:
De verkoper staart naar de krijtplas op het bureau. “We hebben in ons
assortiment droge bordvegers zitten. Vandaag de dag gebruikt niemand
nog sponsen.” Hij haalt een kleurige brochure uit zijn accordeontas.
“Die natte spons is het probleem niet”, antwoordt de directeur droog. “Het
probleem is klas 5b.”

taalschrift p. 7-10

Leesstrategie 4: Zich vragen
stellen over de tekst.
taalschrift p. 7-10

TIP! Toon het boek
Oelewapper van de week van
Karla Stoefs (Talentbib 5).

Wie het probleem van klas 5b wil kennen, moet het boek lezen.
9 Eigen regels en sancties uitschrijven en bespreken
Verdeel de klas in groepjes van drie leerlingen.
Laat elke leerling in de groep een antwoord op oefening 7 vertellen.
Elke leerling kiest zelf wat hij/zij noteert bij de oefening op basis van de
input van de groep.
Noteer dan de opdracht op het bord.
>> Bedenk één belangrijke leefregel en alternatieve straf voor dit schooljaar.
Bekijk eerst de cartoon met de straffen van de verschrikkelijke
schoolmeester bij oefening 2 nog een keer.
>> Jullie krijgen tien minuten om de opdracht uit te voeren.
De leerlingen noteren hun regel bij oefening 8.
De groepen stellen de regels en alternatieve straffen voor. De
alternatieven worden kort besproken. Noteer de regels op het bord.
Kies dan een top 5. Organiseer dit op een manier die bij jouw klas
past: door leerlingen hun hand te laten opsteken, te laten stemmen
met stembiljetten of door het nummer van hun favoriete straf op een
papiertje te noteren.

16

L5 - Thema 1 - les 3 - lesgang

taalschrift p. 10

post-its of kleine briefjes per
groep

10 Lijst met de top 5 van de eigen regels en sancties visueel
voorstellen
De straffen van de verschrikkelijke schoolmeester in het taalschrift zijn
voorgesteld met eenvoudige tekeningen. Kies één van onze regels en
bijbehorende sancties en maak er een tekening bij.

taalschrift p. 5-6
tekenblad
TIP! Geef de tekeningen een
plaats op het prikbord of op
de blog.

Controleren en reflecteren
11 Afsluiten met een klassikale bespreking
Wie was het hoofdpersonage in het leesfragment? Hoe voelde zij zich?
Bespreek de taalweter ‘Hoe weet ik of een tekst fictie of non-fictie is?’
Welke boeken lees jij het liefst: fictie of non-fictie? Waarom?
Blik terug op de verkiezing van de beste alternatieve straffen.
Ben je tevreden met de top van onze alternatieve straffen? Of had je liever op
een andere manier gestemd?
12 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

taalschrift p. 11

taalschrift p. 11
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
Instructiegevoelige leerlingen
>> 	bespreken de tekstfragmenten samen met de leraar..
Instructieafhankelijke leerlingen
>> 	lezen samen met de leraar een fragment waarin ze het antwoord van
de vraag kunnen vinden.
>> 	zoeken samen met de leraar de woorden op.
>> 	maken oefeningen 5-7 mondeling in een miniklas.

Na de les
Vul het portfolio in bij elke leerling. Baseer je daarvoor op de observaties tijdens de les, de zelfevaluatie
van de leerling en op de antwoorden van de leerling op de vragen in het taalschrift.
Met behulp van de Bingel Raket kun je het digitale portfolio automatisch laten invullen op basis van de
zelfevaluatie van de leerlingen.
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les 3

Dit schooljaar: Graag Aangename
Straffen!
Ik kan mijn gevoelens vertellen die ik heb over de hoofdpersoon.
Ik kan zeggen of een tekst fictie of non-fictie is.
Ik kan moeilijke woorden verklaren.

1

Lees deze flaptekst.

5

Honderd jaar geleden kon je beter geen straf krijgen. Ze hakten je
tenen af en sloegen je billen blauw of het niks was ... Jij hebt op
school alleen aardige meesters. Die trekken nooit voor straf je
haren uit of draaien je oor er (bijna) af. Natuurlijk niet, alle meesters
zijn tegenwoordig lief. Hoewel – ik weet een school en daar is een
meester ... ! Die wil niet alleen de kinderen uit zijn klas opvoeden,
maar alle kinderen. Dus jou ook.
Hoe hij dat doet moet je maar lezen. Als je durft tenminste ...

Uit: De verschrikkelijke schoolmeester, Dolf Verroen, Uitgeverij Leopold, 2003

2

In het boek vind je de cartoon ‘Plan voor de totaalopvoeding van het kind’. Kies één van
de tien straffen van de verschrikkelijke schoolmeester. Omcirkel die.
Bespreek in jouw groep wat je van die straf vindt.

Thema 1 - les 3
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3

Laat de leerlingen per twee
hun antwoorden op vragen
3-6 bespreken, eventueel
ondersteund door de
correctiesleutel.

Lees deel 1 van het verhaal. Onderstreep moeilijke woorden met potlood. Beantwoord daarna de
vraag.

5

Plots zwaait de deur van het directeurskantoor
open. Juf Veronique stormt naar binnen: “Ik stop
ermee. Gedaan. Genoeg is genoeg!” Een kletsnatte
bordspons belandt midden op het bureau.
De directeur ontvangt net een bezoeker, een
verkoper van schoolmateriaal.
Ze kijken beiden van de spons naar juf Veronique.

Welke twee werkwoorden beschrijven dat juf Veronique opgejaagd het bureau van de
directeur binnenkomt?

4

1

zwaait open (openzwaaien)

2

stormt binnen (binnenstormen)

Lees deel 2 van het verhaal en beantwoord de vragen.

5

W

“Ik geef mijn ontslag, ik blijf hier niet langer. Wat denken ze wel, dat ze met mij de draak kunnen
steken?!” Haar gebries lijkt op het gebrul van een draak, en haar hoofd loopt violetrood aan. Nog
even en ze spuwt vuur.
“Klas 5b?”, vraagt de directeur retorisch.
“Booswichten, ellendelingen, loeders, dat zijn het!” En dan volgt er een tsunami van tranen. “Ik
kan het niet meer aan”, snikt juf Veronique. “Ze zijn te slim. Niet normaal. Iedere dag ga ik naar
huis met hevige migraine. Ze stoppen maar niet met vragen stellen. Moeilijke vragen waarop ik
geen antwoord weet. Ik voel me zo dom. Zo hoort het toch niet. Dat was toch niet
de afspraak?” Nog een hulpeloze snik.

het ontslag

mededeling dat je je baan kwijt bent of dat je zelf weggaat

het gebries

gebrul

de retorische vraag

vraag waarop de vraagsteller geen antwoord verwacht of het antwoord al
kent

de migraine

herhaaldelijke aanvallen van (erge) hoofdpijn

a Op regel 5 lees je: “En dan volgt er een tsunami van tranen.” Een tsunami is een enorme
vloedgolf als gevolg van een onderzeese aardbeving. Waarom gebruikt de auteur dit woord?
Om te zeggen dat juf Veronique erg hard huilt.
Thema 1 - les 3
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7

Hoe vind ik snel een woord in het woordenboek?
Je leerde het woordenboek
gebruiken. Weet je nog?
1 In het woordenboek staan
de woorden in alfabetische
volgorde.

2
1

5

2 Het eerste en laatste woord van
elke pagina staan bovenaan
op die pagina. Dat zijn de
trefwoorden.
3 Van werkwoordsvormen zoek je
de infinitief.

3

4 Bij een zelfstandig naamwoord
zoek je altijd het enkelvoud op.
5 De betekenis van
zegswijzen, uitdrukkingen en
spreekwoorden vind je door
het belangrijkste woord op te
zoeken.

4

b Juf Veronique heeft minder fraaie namen voor de kinderen van 5b.
Zoek de betekenis op in het woordenboek en verbind.

c

1

de ellendeling

2

het loeder

gemeen persoon
slecht of gemeen mens

Welke uitdrukking of zin gebruikt de auteur om dit te zeggen: ‘Wat denken ze wel, dat ze met
mijn voeten kunnen blijven spelen?’
Wat denken ze wel, dat ze met mij de draak kunnen steken?!

8
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Wat is een zegswijze?
Een zegswijze is een soort uitdrukking: een vaste uitspraak met een vaste betekenis.
Zegswijzen of uitdrukkingen vormen eigenlijk een soort taal op zich.
Ze zijn niet altijd makkelijk te begrijpen of te vertalen.
Maar door veel te oefenen, leer je ze steeds beter te begrijpen en vlotter gebruiken.
Zin in een voorbeeld? Goed, eentje dan! Anders loopt het de spuigaten uit ...
d Kleur:
het trefwoord van de zegswijze bij vraag c.

Wat betekent letterlijk? En figuurlijk?
Als je iets letterlijk schrijft, bedoel je precies wat er staat.
Bv. Ik heb hoofdpijn. Mijn hoofd doet erg veel pijn.
Als je iets figuurlijk schrijft, bedoel je eigenlijk iets anders.
Bv. Ik heb hoofdpijn. Mijn hoofd ontploft!
Geen paniek! Mijn hoofd ontploft niet echt.
Ik overdrijf gewoon een beetje. Ik gebruik de taal figuurlijk.
e Schrap wat fout is.
De auteur gebruikt de zegswijze ‘de draak steken met iemand’. Ze schrijft dus letterlijk / figuurlijk.
f

5

Welke zegswijzen ken jij nog? Bespreek met je buur.

Lees deel 3 van het verhaal. Beantwoord daarna de vragen.
W

Fragment 3

5

10

resoluut
vastberaden,
vastbesloten

Klas 5B is een probleemklas want de kinderen zijn
er uitzonderlijk slim. Wanneer juf Veronique er de
brui aan geeft, moet de directeur op zoek gaan
naar een nieuwe juf of meester. Een verkoper van
schoolmateriaal doet hem een vreemd aanbod: “Neem
de robot Watson in dienst. Watson voldoet precies
aan alle eisen die een klas als 5B stelt.” De robot is
peperduur, maar de directeur heeft een plan ...

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

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

Oelewapper van de week | Karla Stoefs

De directeur reikt haar de doos met papieren zakdoekjes aan.
“Kom, kom”, sust hij. “Neem een half dagje vrij, ik spring wel even in. Morgen lukt
grissen
het vast beter.”
iets snel
Juf Veronique schudt resoluut het hoofd. “Geen sprake van. Ik kom niet terug. Ik ga
wegpakken
wat anders doen. Iets helemaal anders.” Ze kijkt dwars door de directeur heen. Ze
kijkt naar het prikbord dat achter hem tegen de muur hangt. Het bord met
belangrijke berichten, zoals een vakantiekaart met groetjes uit Korfoe. Juf Veronique haalt diep
adem en zegt: “Ik ga geiten kweken op Korfoe, ik ga er fetakaas maken.” Ze snuit fors haar neus.
Haar besluit staat vast: witte plakjes feta. Ze hoort haar kudde geitjes al mekkeren. Ze beent de
kamer uit, ze is weg.
Nee, ze komt terug. Ze grist haar foto van het
Meer lezen?
prikbord. Het opschrift juf van de week blijft
Oelewapper van de week,
Karla Stoefs, Talentbib 5
hangen. Nu is ze weg.
Oelewapper van de week
Karla Stoefs | Mark Borgions

5

23/10/17 13:55
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a Welke gevoelens passen bij de personages? Kleur:
de emoties die passen bij de directeur.
de emoties die passen bij juf Véronique.
gefrustreerd

boos

Laat de leerlingen overleggen
waarom ze deze gevoelens
linken aan een personage.

hulpvaardig
vastberaden
hulpeloos
rustig
b Stel je in de plaats van juf Veronique. Hoe zou jij reageren?

6

Wat doet jouw juf of meester als er iets misloopt in de klas?

7

Wat doet de directeur van jouw school als er iets misloopt in jouw klas?
Noteer in enkele woorden. Bespreek dit in jouw groep.

8

Noteer de leefregel en de alternatieve straf die jouw groep bedacht.

10

Laat enkele leerlingen
voorlezen wat ze geschreven
hebben over de ergernissen
van hun leraar en eventuele
oplossingen.

Thema 1 - les 3
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Hoe weet ik of een tekst fictie of non-fictie is?
Verzonnen teksten worden fictie genoemd.
Bv. verhaal, sprookje, gedicht ...

Fictie, met de F
van fantasie!

Weetteksten worden non-fictie genoemd.
Bv. verslag, krantenartikel, handleiding, woordenboek,
gebruiksaanwijzing, schoolboek ...

9

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon mijn gevoelens vertellen die ik heb over de hoofdpersoon.
Ik kon van een tekst zeggen of hij fictie of non-fictie is.
Ik kon moeilijke woorden verklaren.

Thema 1 - les 3
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11

Thema 1 - les 4

GAS geven: wat nu?
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, luisteren, spreken, lezen
een instructie schrijven voor een medeleerling
75 minuten

Samenhang

Materialen

In een vorige les bedachten de leerlingen samen regels en straffen
voor dit schooljaar. In deze les schrijven ze een instructie om het
samenleven aangenamer te maken. Later maken de leerlingen nog
kennis met sympathieke wetsovertreders.

Digitaal
>> 	bordboek
>> 	dvd

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Zelf complexere instructies schrijven voor medeleerlingen
m.b.t. het klas- en schoolgebeuren.
Andere doelen
>> In voor hen bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie afleiden, hoofdgedachte afleiden, conclusies
formuleren, chronologie afleiden, vergelijking afleiden,
relaties (deel-geheel, oorzaak-gevolg, middel-doel).
>> 	Informatie selecteren uit voor hen bestemde informatieve
boodschappen uit (multi)mediale bronnen: volgorde van
belangrijkheid bepalen, informatie weergeven aan de hand
van schema’s, informatie vergelijken, informatie samenvatten,
informatie naar waarde schatten.
>> 	Zich een voorstelling maken bij langere en complexere
instructies.
>> 	Instructies voor een buitenschoolse situatie begrijpen.
Complexere instructies, bestaande uit verschillende stappen,
geven zodat iemand vertrouwd met de situatie ze kan
uitvoeren.

Folio
>> 	taalschrift p. 12-16
>> 	kopieerbladen 1-6
Diversen
>> voorbeeld(en) van
instructies: kookboek,
handleiding, instructies
van een bouwdoos ...

Strategieën
Volgende schrijfstrategieën zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Voor het schrijven: een schrijfplan opstellen (nadenken
waarover hij/zij gaat schrijven).
>> Tijdens het schrijven: de schrijfconventies voor een
instructie toepassen.
Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doelen
>> Begrijpen dat samenleven afspraken, regels en omgangsvormen
nodig heeft en deze nakomen.
>> Actief met anderen tot afspraken komen.

L5 - Thema 1 - les 4 - lesgang
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Voorbereiding
>> Zoek enkele voorbeelden van instructies (recept, bouwplan ...).
>> Kopieer de zes kopieerbladen. Hou de kopieerbladen uit deze les bij om in les 11 opnieuw te gebruiken. In
de groepen (van vier leerlingen) heeft elke leerling dezelfde tekst nodig.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> de ambtenaar
>> bemiddelen

Coöperatieve werkvorm in deze les
>> consensusmethode

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen verwoorden waarom afspraken nodig zijn om samen te leven.

Brug naar andere leergebieden
>> Laat tijdens een les muzische opvoeding de verschillende stappen van de instructie uitbeelden of tekenen.
>> Maak tijdens een les mediaopvoeding een filmpje van een instructie.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Inleiding
De titel van vorige les was ‘Graag Aangename Straffen’.
Noteer de eerste letters van elk woord op het bord (GAS).
2 Tekst ‘Wat is een GAS-boete?’ lezen en bespreken
Laat de leerlingen de tekst individueel lezen en oefening 1a-1c
oplossen.
Bespreek oefening 1a-1c.
Bespreek de taalweter ‘Wat is een synoniem?’ en de weetjes.
Laat oefening 1d maken en bespreek.

taalschrift p. 12-13

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Beeldfragment bekijken en mening formuleren
Projecteer het beeldfragment.
Formuleer je mening bij dit voorval en deel je mening met je buur.
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4 Oefening 2 lezen en uitvoeren
Verdeel de klas in zes groepen. Geef elke groep een ander kopieerblad
met tekst.
De groepen lezen oefening 2 en voeren ze uit.
Bespreek nadien klassikaal.

kopieerbladen 1-6
taalschrift p. 14

5 Een oplossing zoeken
Coöperatief leren: consensusmethode
Geef deze vraag mee: Hoe had de persoon de GAS-boete kunnen
vermijden?
De leerlingen zoeken een oplossing.
Laat enkele groepen kort vertellen waarover hun tekst gaat en een
eventuele oplossing formuleren.
6 De beste manier om een taak uit te voeren bespreken
In onze klas zijn er enkele taken die jullie moeten uitvoeren, zoals schriften
ophalen, planten water geven, in de refter helpen, het klasdier verzorgen,
computers uitschakelen, je schooltas maken zodat je je huistaak kunt maken
en je lessen kunt leren. Kies samen met jouw partner twee van die klastaken
en bespreek hoe je die taken het best kunt uitvoeren.
Laat enkele leerlingen aan het woord tijdens de nabespreking.
7 Een instructie schrijven
Projecteer de onderwerpen in de bordles of schrijf ze op het bord.
>> schriften ophalen
>> planten water geven
>> in de refter helpen
>> het klasdier eten geven
>> computers uitschakelen
>> schooltas maken zodat je je huistaken kunt maken en je lessen kunt
leren
>> of: een andere typische klas- of schooltaak
Kies één van de onderwerpen. Schrijf nu een instructie voor een klasgenoot
(oefening 3). Zoek ook een ‘Graag Aangename Straf’ voor iemand die
de instructie niet correct uitvoert. We willen immers ‘Graag Aangenaam
Samenleven’ zonder dat iemand zich moet ergeren.
Bespreek de taalweter ‘Wat is een instructie en hoe schrijf ik er een?’
Bespreek waar je instructies tegenkomt in het dagelijkse leven. Bekijk
enkele voorbeelden. Maak de leerlingen attent op het gebruik van de
gebiedende wijs van de werkwoorden.
Snelle leerlingen maken ook oefening 4 schriftelijk.

TIP! Voeg een onderwerp uit
de eigen schoolsituatie toe.

taalschrift p. 15
Schrijfstrategie 1: Ik bedenk
wat ik ga schrijven.
taalschrift p. 15
kookboek, handleiding,
instructie van een bouwdoos
taalschrift p. 16

Controleren en reflecteren
8 De instructies controleren
Laat de leerlingen hun zelfgeschreven instructie controleren aan de
hand van de checklist bij oefening 3. Ze controleren ook de instructie
van een klasgenoot; daarvoor gebruiken ze de checklist bij oefening 5.
Laat ze dit samen bespreken.
Voer een klasgesprek:
>> 	Ging het vlot om een goede instructie te schrijven?
>> 	Wat vond je moeilijk?

taalschrift p. 15-16
TIP! Laat affiches maken met
de instructies en de ‘Graag
Aangename Straffen’ en hang
ze op.
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9 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 1d zonder de bespreking van de taalweter. Ze lezen
de taalweter zelfstandig.
>> maken oefening 4 schriftelijk.
Instructiegevoelige leerlingen
>> 	krijgen de tekst (kopieerblad) een dag vroeger.
>> 	maken oefening 5 mondeling met de leerling met wie ze oefening
3 oplosten. Ze kunnen ook met een instructieonafhankelijke leerling
samenwerken.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> krijgen de tekst (kopieerblad) een dag vroeger en bespreken de
inhoud met de leraar tijdens de les.
>> schrijven samen met de leraar de instructie bij oefening 3.
>> maken oefening 5 mondeling met de leerling met wie ze oefening
3 oplosten. Ze kunnen ook met een instructieonafhankelijke leerling
samenwerken.
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taalschrift p. 16
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

les 4

GAS geven: wat nu?
Ik kan een duidelijke instructie schrijven voor een klasgenoot.

1

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

WAT IS EEN GAS-BOETE?

5

10

15

20

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
zijn straffen die gemeentes kunnen opleggen
als je het gemeentereglement overtreedt.
Meestal zijn het boetes. Met deze GAS-boetes
kan de gemeente overlast, zoals sluikstorten,
wildplassen, graffiti spuiten, enz. bestraffen.
Maar ook confetti strooien, belletje trek doen,
enz. Voor de straffen bestonden, werden kleine
gevallen van overlast vaak niet bestraft. Sinds de
wet bestaat, kunnen gemeenten daar toch tegen
optreden. Een ambtenaar van de gemeente kan
bemiddelen, boetes opleggen of taakstraffen
uitdelen. GAS-boetes kunnen gegeven worden
aan jongeren vanaf 14 jaar. Minderjarigen
(jonger dan 18 jaar) kunnen een maximumboete
van 175 euro of een gemeenschapsdienst van
maximum vijftien uur krijgen.
Meerderjarigen betalen hoogstens 350 euro
of moeten een gemeenschapsdienst van
maximum dertig uur doen. Elke gemeente

25

kiest zelf vanaf welke leeftijd ze GAS-boetes
oplegt en voor welke vorm van overlast. Wat
kan of niet kan in jouw woonplaats, lees je in
het politiereglement van jouw gemeente. Je
kunt zo’n politiereglement terugvinden op de
website van jouw stad of gemeente of op de site
van de lokale politie.

Naar: www.jongerengids.be

W

12

de ambtenaar

iemand die werkt in dienst van de overheid

bemiddelen

met twee mensen praten om een ruzie tussen hen op te lossen

de gemeenschapsdienst

klusjes die je moet doen voor de gemeenschap als je iets fout
hebt gedaan, in plaats van een boete te betalen

de overlast

hinder, last

Thema 1 - les 4
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a Waarover gaat de tekst?
De tekst gaat over GAS-boetes.

b Wat is de bron van de tekst?
De bron is: jongerengids.be

c

Schrap wat fout is.
Deze tekst is fictie / non-fictie.

Wat is een synoniem?
Om eenzelfde voorwerp, persoon of handeling te omschrijven, kun je soms meer dan
één woord gebruiken.
Bv.

Anna draagt een jurk.
Mieke draagt een kleedje.
Anna en Mieke dragen allebei hetzelfde.

Woorden die ongeveer hetzelfde betekenen, noem je synoniemen.
Gebruik af en toe een synoniem in een tekst. Zo wordt het verhaal echt boeiend!

Leuke weetjes!
- Er zijn synoniemen voor werkwoorden, zelfstandige
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.

- Woorden hebben een gevoelswaarde. We gebruiken niet om het
even welk woord als synoniem. Welk synoniem je gebruikt,
hangt af van de context, sfeer, situatie, gesprekspartner ...
Bv. In een krantenartikel zul je deze zin niet lezen:
‘Na de overval zijn de boeven op de vlucht geslagen.’
Maar wel:
‘Na de overval zijn de daders op de vlucht geslagen.’

d In de tekst staan enkele synoniemen. Noteer een woord dat ongeveer hetzelfde betekent.
1

sancties (r. 1):

2

maximum (r. 20):

straffen
het hoogste

Thema 1 - les 4
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2

Lees de tekst in jouw groep en vul het schema in.

TITEL:
Waar?

Wie?

Waarom?

Wat?

Wanneer?

Bijzonderheden?

14
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Wat is een instructie en hoe schrijf ik er een?
Een instructie is een tekst die stap voor stap zegt wat je moet doen.
Bv. een eenvoudig recept
Zelf een instructie schrijven is best
moeilijk. Deze tips helpen je op weg:
> Vertel wat de lezer nodig heeft.
> Noteer wat de lezer stap voor stap
moet doen.
> Maak elke stap zo duidelijk en
eenvoudig mogelijk.
> Lees je instructie na.

3

FRUITBROCHETTES
Wat heb je nodig?
> verschillende soorten fruit
(bananen, appels, kiwi's,
aardbeien ...)
> satéstokjes
Bereiding (10 min.)
> Schil het fruit.
> Snij het fruit in stukjes of partjes.
> Steek de stukjes fruit op een satéstokje.

Schrijf een instructie in vier tot zes stappen voor een klasgenoot. Hij of zij moet daar een
klastaak mee kunnen uitvoeren. Kies uit:

Wijs de leerlingen erop
dat bij instructies vaak de
gebiedende wijs wordt
gebruikt.

schriften ophalen – planten water geven – in de refter helpen – het klasdier eten geven – computers
uitschakelen – je schooltas maken zodat je je huistaken kunt maken en je lessen kunt leren –
een andere typische klastaak of schooltaak

Hoe schrijf ik een duidelijke
instructie?
Ik noteerde elke stap klaar en
duidelijk.
Ik vergat geen stappen.
Ik las mijn instructie na.
Ik zou deze instructie correct
kunnen uitvoeren.

Thema 1 - les 4

32

L5 - Thema 1 – les 4 – correctiesleutel

15

4

Bedenk een ‘Graag Aangename Straf’.

5

Controleer de instructie van een klasgenoot. Vink aan wat hij of zij juist heeft uitgevoerd.

Hoe controleer ik een instructie?
Mijn klasgenoot noteerde elke stap klaar en duidelijk.
Mijn klasgenoot vergat geen stappen.
Ik kan deze instructie correct uitvoeren.

6

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon een duidelijke instructie schrijven voor een klasgenoot.
Ik kon goed in groep samenwerken.

16
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Naam: 

Datum:

Nr.

GAS-boetes: tekst A

BROODJE ETEN OP TRAPPEN KERK:
DRIE UUR IN POLITIEKANTOOR
MECHELEN - Een scholier is in Mechelen
opgepakt en drie uur vastgehouden op het
politiecommissariaat. Daarbovenop moet hij
wellicht een boete van honderd euro betalen. De
reden: Jens C. at een broodje op de trappen van
een kerk. ‘Misschien is dat inderdaad een beetje
overdreven’, beseft de schepen van preventie.
‘Wat kruimels en een paar
stukjes wortel. Meer niet’, zegt
Jens C. Meer hebben hij en
zijn drie schoolkameraden niet
‘als zwerfvuil’ achtergelaten
op de trappen van de SintPieterskerk, aan de Veemarkt
in Mechelen. Daar hadden ze
een broodje verorberd tijdens de
middagpauze.
De jongen gaat naar het SintRomboutscollege in Mechelen. De
eetzaal van de school is te klein voor
het grote aantal leerlingen, en dus
mogen de oudsten onder hen op
het middaguur de stad intrekken.
‘De school had ooit gezegd dat
we niet mochten eten aan de SintPieterskerk. Maar eerlijk, ik was
dat uit het oog verloren’, zegt
de jongeman.
‘Twee agenten per fiets stopten
en vroegen ons of we dat
ook thuis deden. We moesten
Naar: www.nieuwsblad.be
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onze identiteitskaart tonen en
het telefoonnummer van onze
ouders doorgeven. Toen we om
wederwoord vroegen, zei een
van de twee agenten dat we
moesten zwijgen en dat zij de
baas waren. Uiteindelijk pikte een
combi ons op om ons naar het
politiekantoor te brengen.’
Daar moest Jens wachten, totdat
zijn moeder arriveerde. ‘Dat heeft
drie uur geduurd’, zegt zijn mama,
die in Brussel werkt en speciaal
een halve dag vakantie moest
nemen. ‘GAS-boetes zijn zeker
een belangrijk instrument om echte
overlast en kleine criminaliteit te
beteugelen. Maar moest mijn
zoon opgepakt worden en drie
uur vastgehouden worden omdat
hij, ocharme, een broodje opat?’
Overlast
De politie wenst niet dieper in
te gaan op het voorval, maar

bevestigt de strenge aanpak
op de Veemarkt. Die is er
gekomen na de aanhoudende
klachten van buurtbewoners en
voorbijgangers. Die stoorden zich
aan hangjongeren op stoepen en
trappen. Bovendien wijst de politie
op het zwerfvuil dat de jongeren
achterlieten.
Jens C. riskeert een GAS-boete
van honderd euro.
De schepen van preventie
reageert: ‘Je kunt je afvragen of
het wel nodig was die jongen
op te pakken. Als het zijn eerste
keer was, lijkt het me een beetje
overdreven.’
W

de preventie
veiligheidsmaatregel
(in de tekst: de schepen die zich
bezighoudt met veiligheid)
uit het oog verliezen
vergeten
de criminaliteit
misdaad
beteugelen
bedwingen, intomen

Naam: 

Datum:

Nr.

Vragen bij tekst A
Waar?



Wie?






Waarom?




Wat?



Wanneer?



Bijzonderheden
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Vragen bij tekst A
Waar?

In Mechelen

Wie?

- Jens
- 2 agenten
- de mama van Jens
- de schepen van preventie

Waarom?

Jens at een broodje op de trappen van een kerk.


Wat?

Jens riskeert een GAS-boete van 100 euro.

Wanneer?

Dat staat niet in de tekst.

Bijzonderheden
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Naam: 

Datum:

Nr.

GAS-boetes: tekst B

TWINTIG SLUIKSTORTERS
KRIJGEN GAS-BOETE
AALST - De Denderleeuwse burgemeester
meldde gisteren aan de stad Aalst een zaak van
sluikstorten in de Driehoeksstraat. Ondertussen
zijn al twintig mensen bestraft met een GAS-boete.
Aalsters schepen Ann VDS is het sluikstorten beu:
‘Wekelijks komen onze diensten langs in die straat
om er achtergelaten spullen op te halen. Wat
achtergelaten wordt, doorzoeken we.’

slogan de vervuiler betaalt is hier
dus wel degelijk van toepassing’,
zegt Ann VDS. ‘Samen met de
gemeente Denderleeuw zullen
we de controles nog opdrijven.
Dergelijke wantoestanden
kunnen
we
niet
langer
tolereren.’

Vervuiler betaalt

Toezicht door mobiele camera’s
zou soelaas kunnen brengen,
maar die camera’s laten op
zich wachten. Het dossier is
momenteel nog lopende en
bijna afgerond. ‘We moesten
ook de nodige afspraken maken
met het parket en de lokale
politie. Zij moeten immers die
de beelden bekijken en indien
nodig een proces-verbaal
opstellen. Die afspraken zijn zo
goed als rond.’

Sluikstorten is niet zonder risico,
want als je betrapt wordt of de
stadsdiensten vinden iets dat
verwijst naar jouw identiteit,
dan hang je eraan. ‘Onze
diensten komen wekelijks langs
om deze achtergelaten spullen
op te halen. De spullen worden
ook doorzocht op sporen van
vermoedelijke
daders.
Zo
hebben onze diensten de laatste
maanden al een twintigtal
personen kunnen ontmaskeren.

Alles wat verwijst naar een
identiteit, van een naam op een
envelop tot een weggegooid
uittreksel, kan ons naar de
vervuiler leiden. Die krijgt naast
een serieuze GAS-boete van
maximaal 350 euro ook nog
eens een gepeperde rekening
opgestuurd voor het ophalen
van de materialen. Afhankelijk
van het aantal kilo en het aantal
uur dat onze stadsmedewerkers
ermee bezig zijn, kan dat
oplopen tot 200 à 300 euro. De

Mobiele camera’s

Naar: www.hln.be

W

het risico		gevaar
de wantoestand

verkeerde, ontoelaatbare toestand

tolereren		

verdragen, toelaten

soelaas brengen

zorgen dat iets minder erg wordt
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Naam: 

Datum:

Vragen bij tekst B
Waar?



Wie?





Waarom?




Wat?



Wanneer?



Bijzonderheden
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Nr.

Vragen bij tekst B
Waar?

In Aalst

Wie?

- sluikstorters
- burgemeester
- schepen

Waarom?

Er is een zaak van sluikstorten.


Wat?

Twintig sluikstorters krijgen een GAS-boete.

Wanneer?

gisteren: de dag voor dit artikel verscheen

Bijzonderheden
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Naam: 

Datum:

Nr.

GAS-boetes: tekst C

TWEE VEERTIENJARIGEN BESTRAFT
DOOR POLITIE OMDAT ZE TAK BREKEN
Klimmen in boom: gas-boete
ANTWERPEN - Twee 14-jarige jongeren hebben
zondag een GAS-boete gekregen omdat ze in
Park Spoor Noord een tak van minstens twee
meter afbraken van een boom waarin ze aan het
spelen waren.
Twee
kinderen
waren
zondagnamiddag
aan
het
spelen in Park Spoor Noord. De
twee veertienjarigen klauterden
daarbij onder meer in een boom.
Blijkbaar ging er tijdens hun spel
iets mis en brak er een grote tak af.
‘Op dat moment kwamen er twee
mensen van onze fietspatrouille
voorbijgereden’,
zegt
de
woordvoerder van de politie
Antwerpen. ‘Zij hebben inderdaad
een GAS-pv opgesteld. Maar het
is niet meteen de bedoeling om de
kinderen een zware geldboete op
te leggen, eerder om een gesprek
aan te gaan met de ouders.’
GAS-reglementen
in
heel
Vlaanderen zijn de voorbije jaren
al meermaals besproken geweest
omdat er soms wel héél erg
vreemde dingen instaan. Zo mag
je volgens het reglement geen
mensen doen schrikken op straat,

geen eendjes eten geven in het
park, niet gemaskerd over straat
lopen of te ver van je vishengel
zitten als je aan het vissen bent.
Kinderen mogen niet in bomen
spelen, past misschien ook in dat
rijtje. ‘Mochten de kinderen dat
gedaan hebben in een echt bos,
dan was er geen haan geweest
die daar naar kraaide’, zegt de
politiewoordvoerder. ‘Dan is dat
iets dat in de natuur kan gebeuren.
Maar hier gaat het om een boom
in een park die daar gezet is om
iedereen een aangename sfeer
te bezorgen. Als daar stukken
van de natuur of infrastructuur
worden kapotgemaakt, dan
moeten onze mensen ingrijpen.
Het ging overigens ook om een
tak van twee tot drie meter groot
en geen kleine zijtak. Als het om
een zijtak was gegaan, hadden
onze mensen het waarschijnlijk
niet eens opgemerkt. Kijk: als de

jongens een bank in datzelfde
park
zouden
kapotmaken,
zouden ze ook een GAS-boete
krijgen.’
‘Oud genoeg’
De woordvoerder van de
burgemeester bevestigt dat
verhaal. ‘Normaal komt er
voor deze minderjarigen een
gesprek, waarbij met de ouders
rond de tafel wordt gezeten om
aan te duiden dat dit gedrag
niet kan. Je mag in het park
ook niet al 
spelende planten
uittrekken of een vuurtje stoken
op het grasperk. We gaan heus
niet alle spelende kinderen
een GAS-boete geven, maar
hier was de lijn tussen spelen
en vernielen wel erg dun. We
vragen iedereen die het park
gebruikt om respect te hebben
voor de andere gebruikers van
het park, maar ook voor de
natuur. Het zijn nog vrij jonge
bomen en jongeren van veertien
mogen toch al wel het besef
hebben dat die mogelijk niet
bestand zijn tegen klimpartijen.’

Naar: www.hln.be

W

daar kraait geen haan naar

daar maakt niemand zich druk om

de infrastructuur		
het geheel van wegen, paden, gebouwen ...
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Naam: 

Datum:

Nr.

Vragen bij tekst C
Waar?



Wie?






Waarom?




Wat?



Wanneer?



Bijzonderheden
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Vragen bij tekst C
Waar?

In Antwerpen

Wie?

- twee 14-jarige kinderen
- twee agenten
- woordvoerder van de politie
- woordvoerder van de burgemeester

Waarom?

Twee 14-jarige jongeren klommen in een boom
waardoor een tak brak.

Wat?

Ze zouden een GAS-boete kunnen krijgen.

Wanneer?

Vorige zondag: dus de zondag voor het artikel verscheen

Bijzonderheden





42

L5 - Thema 1 - les 4 - kopieerblad 3 - correctiesleutel

Naam: 

Datum:

Nr.

GAS-boetes: tekst D

BIBLIOTHEEK VOERT NIEUW
SANCTIEBELEID MET GAS-BOETES IN
Te luid praten? 350 euro boete!
KORTRIJK - Het straffen met GAS-boetes breidt uit in Kortrijk. De stad richt
haar pijlen nu op de bibliotheek. Wie er te luid praat of storend belt met
een gsm, riskeert voortaan een GAS-boete tot 350 euro.
Het
dienstreglement
voor
de bibliotheken in de stad is
maandagavond goedgekeurd
in de gemeenteraad. Ze zijn
samen goed voor gemiddeld
1.200 bezoekers per dag.
Meest opvallend is het nieuwe
sanctiebeleid, met GASboetes. De inbreuken zijn nu
netjes opgelijst. Het gaat over
storend gsm- of mediagebruik,
zoals een laptop die te luid
staat, luidruchtig praten en eten
en drinken op plaatsen waar
dat niet mag. ‘Anders vind je
gewoon restanten van broodjes
tussen de boeken terug’, zegt
bibliothecaris Carol VH. ‘Zo
werd in de bib in Harelbeke al
salami in een boek gevonden.
Al is dat wel heel uitzonderlijk.’
Toegangsverbod
Een andere inbreuk is onrespectvol
of agressief gedrag tegenover

personeelsleden. ‘Niet iedereen
is beleefd’, vervolgt VH. ‘En het
gebeurt heel af en toe dat er
iemand met een glaasje te veel
op in de bib opduikt en er raar
uit de hoek komt.’ Op de lijst
van inbreuken staan verder de
verstoring van de openbare orde
en het toebrengen van schade
aan materiaal. ‘Preventief,
want daar hadden we nog
geen problemen mee’, aldus de
bibliothecaris. Indien het toch
zover komt, kan de burgemeester
bovenop de GAS-boete ook
nog eens toegangsverbod tot de
bib van maximum drie maanden
opleggen.
Geen security

van dvd’s bijvoorbeeld.’ Wie
bijvoorbeeld te luid belt waar
dat niet mag, krijgt niet meteen
een GAS-boete. ‘We doen
het enkel na herhaaldelijke
verwittigingen’, zegt Carol
VH. ‘Telkens als iemand een
overtreding begaat, noteren we
dat. Pas als we zien dat iemand
na pakweg vijf keer nog niet
luistert, gaan we over tot het
bestraffen met een GAS-boete.’
Het werken met GAS-boetes
in bibliotheken is trouwens niet
nieuw. Kortrijk hinkt integendeel
achterop met de invoering. Zo
is het al in tal van andere steden
van kracht, zoals in Brugge en
Oostende.

Schepen van Cultuur, An
VDS, laat weten dat de bib de
voorbije drie jaar vijf keer een
beroep deed op de politie.
‘Dat ging over diefstallen

Naar: www.hln.be

W

sanctioneren		

bestraffen

het filiaal		
afdeling (in deze tekst: er is één hoofdbibliotheek en er zijn nog tien
afdelingen op andere plaatsen)
het sanctiebeleid

geheel van maatregelen over straffen

achterophinken

achterlopen, niet bij de tijd zijn
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Naam: 

Datum:

Vragen bij tekst D
Waar?



Wie?





Waarom?




Wat?



Wanneer?




Bijzonderheden
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Nr.

Vragen bij tekst D
Waar?

In Kortrijk

Wie?

- bibliothecaris
- burgmeester
- schepen van cultuur

Waarom?

Er wordt soms te luidruchtig gebeld.
Soms drinken of eten mensen in de bibliotheek.

Wat?

een GAS-boete van 350 euro

Wanneer?

Ze geven enkel GAS-boetes na herhaaldelijke waarschuwingen.


Bijzonderheden
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Naam: 

Datum:

Nr.

GAS-boetes: tekst E

MINDERBEGAAFDE MAN SPEELT DWARSFLUIT
OP STRAAT: 50 EURO GAS-BOETE
ANTWERPEN - Een verstandelijk gehandicapte man (45) uit Antwerpen
heeft een GAS-boete van 50 euro gekregen omdat hij op straat enkele
liedjes op zijn dwarsfluit had gespeeld.
Xavier is een 45-jarige man
uit Antwerpen die lichamelijk
volwassen
is,
maar
de
verstandelijke capaciteiten van
een achtjarige heeft. Dankzij
de liefdevolle opvoeding van
zijn pleegouders kan hij een
aantal activiteiten min of meer
zelfstandig doen. Zo nam hij op
een zonnige dag het openbaar
vervoer naar het centrum van
de stad. Uit puur enthousiasme
haalt hij op de De Keyserlei zijn
dwarsfluit uit zijn rugzak en begint
een paar deuntjes te spelen voor
de voorbijgangers.
Twee inspecteurs in burger
betrappen de straatmuzikant
op heterdaad. Ze tonen de

verbouwereerde man hun
dienstkaarten en vragen naar
zijn vergunning. ‘Uiteraard kon
hij geen vergunning voorleggen.
Hij weet niet eens wat een
vergunning voor straatmuzikant
is. Hij speelde gewoon op zijn
dwarsfluit omdat hij gelukkig was’,
zegt een gemeenteraadslid die
ook arts is. ‘Xavier is een patiënt
in onze praktijk.’
Vervolging gevraagd
Maar zo zien de twee agenten
het niet. De politie stelt een
GAS-pv op wegens ‘gebruik
van muziekinstrumenten of
geluidsinstallatie
zonder
voorafgaandelijke toestemming’.

En dat is een inbreuk op artikel
179 van de politiecodex.
De GAS-ambtenaar vindt de
feiten ernstig genoeg om de
verstandelijk beperkte man te
vervolgen. Ze stelt een GASboete van vijftig euro voor.
‘De man begrijpt niet wat hij
fout heeft gedaan’, zegt de
arts. ‘Zijn pleegouders hebben
bezwaar aangetekend tegen
de boete. Het is afwachten wat
de ambtenaar beslist. Ik vraag
me af waarom zo’n jongen,
waarvan je toch onmiddellijk
merkt dat hij verstandelijk beperkt
is, beboet moet worden. Is dat de
samenleving die we willen?’

Naar: www.nieuwsblad.be

W
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op heterdaad betrappen		

iemand betrappen terwijl hij de (mis)daad pleegt

verbouwereerd			

heel erg verbaasd

de vergunning			

toestemming van de overheid

de politiecodex			

politiewet
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Naam: 

Datum:

Nr.

Vragen bij tekst E
Waar?



Wie?





Waarom?




Wat?



Wanneer?



Bijzonderheden
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Vragen bij tekst E
Waar?

In Antwerpen

Wie?

- Xavier
- twee inspecteurs van de politie
- gemeenteraadslid

Waarom?

Xavier speelde enkele liedjes op zijn dwarsfluit,
zonder vergunning.

Wat?

De politie stelt een GAS-boete van 50 euro voor.

Wanneer?

Dat staat niet in de tekst.

Bijzonderheden
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Naam: 

Datum:

Nr.

GAS-boetes: tekst F

GAS-BOETE VOOR EIGENAAR
ONTSNAPTE HOND
GRIMBERGEN - Ingrid VG keek vorige week
verbaasd op toen ze een GAS-boete in de
brievenbus kreeg. Aanleiding: haar hond Kastaar
was ontsnapt uit de tuin.
Ingrid was vorige week met
verstomming geslagen toen ze
tussen haar post een GAS-boete
van de Grimbergse politie zag
zitten. Die boete is te wijten aan
haar achtjarige cocker Kastaar.
Toen ze op een zaterdag in
oktober met het gezin er op
uit trok, had de viervoeter er
niet beter op gevonden om te
ontsnappen uit de tuin.
‘Die is nochtans goed omheind’,
vertelt Ingrid. ‘Maar toch is hij
op de één of andere manier
voorbij de omheining geraakt en

op straat terechtgekomen. Toen
we thuiskwamen, zat hij aan de
voordeur op ons te wachten. We
waren verbaasd dat hij daar
zat, maar wel opgelucht dat hij
naar huis terugkeerde.’
Toen Ingrid haar gsm bij de hand
nam en een gemiste oproep van
de politie zag, belde ze meteen
terug. ‘Er werd me verteld dat
buurtbewoners mijn hond op
straat zagen lopen en dat ze de
politie hadden opgebeld. Maar
ik dacht dat de kous af was met
het telefoontje. Niets was minder

waar. Vorige week kreeg ik plots
een GAS-boete in de brievenbus
vanwege Kastaar. In de brief stond
genoteerd dat onze hond blafte
en gromde naar de politie en niet
te benaderen viel. Blijkbaar werd
ook de dierenbescherming erbij
gehaald, maar ook zij konden
Kastaar niet vatten.’
Ingrid is ontzet over de boete
van ongeveer zestig euro die
ze nu zal moeten betalen en
laat het er niet bij. ‘Ik ga zeker
een bezwaarschrift indienen.
Onze hond is een superbraaf
beest. Bovendien kunnen zulke
dingen toch wel eens gebeuren.
Een mens zou bijna twee keer
nadenken om nog eens de
politie op te bellen als er een
hond verloren loopt.’

Naar: www.nieuwsblad.be

W

daarmee is de kous af

er valt verder niets te bespreken of te doen

ontzet		
geschrokken
het bezwaarschrift

document waarin de bedenkingen tegen een beslissing staan
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Naam: 

Datum:

Vragen bij tekst F
Waar?



Wie?





Waarom?



Wat?



Wanneer?



Bijzonderheden





50

L5 - Thema 1 - les 4 - kopieerblad 6

Nr.

Vragen bij tekst F
Waar?

Grimbergen

Wie?

- Ingrid
- politieagent
- enkele buurtbewoners

Waarom?

De hond van Ingrid ontsnapte.

Wat?

Ze kreeg een boete van ongeveer zestig euro.

Wanneer?

vorige week

Bijzonderheden
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Thema 1 – les 5

Woorden net als rustig, heerlijk en
apen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
vrije klinker a, e, o, u in open lettergreep (verenkelen) – doffe klinker
in achtervoegsels ig, ige – doffe klinker in achtervoegsels (e)lijk, (e)lijke
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kennen de verenkelingsregel. Ze kennen de
hoorstrategie en kunnen de doffe klinker in de achtervoegsels ig,
ige, (e)lijk en (e)lijke correct schrijven. Deze spellingmoeilijkheden
worden verder ingeoefend.

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule
voor IAC

Lesdoelen

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> dicteekaartjes
(kopieerblad 1)
>> wandplaat verenkelen
en verdubbelen
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC

Hoofddoelen van de les
>> Woorden die eindigen op ig correct schrijven.
>> Woorden die eindigen op lijk correct schrijven.
>> Woorden met een vrije klinker in open lettergrepen
correct schrijven.
Ander doel
Nadenken over het eigen lees- en schrijfgedrag en het
handelen aanpassen.
Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doelen
>> Een realistisch zelfbeeld opbouwen.
>> Positief omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Diversen
>> schrijflei of kladpapier

Voorbereiding
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voorzie voor de helft van de leerlingen dictee 1, voor de andere
helft dictee 2.
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart. Zo kunnen ze de woorden en zinnen
eerst bekijken om ze daarna te bedekken en op te schrijven.
>> Voorzie de nodige materialen voor leerlingen met een IAC.

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

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen duiden bij oefening 4 en 6 zelf aan of ze twijfelen aan de schrijfwijze van een woord. Zo leren ze
zichzelf inschatten.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit het vierde leerjaar met een woorddictee.
Laat de leerlingen op een schrijflei schrijven of mondeling spellen. Geef
onmiddellijk feedback.
>> wordt
Het ... weer een leuk schooljaar.
>> beken
We springen over ...
>> Werp
... jij de bal naar mij?
>> boerderijtje
Mijn nonkel heeft een klein ...

TIP! Omdat dit een
herhalingsles is, kun je de
fase ‘herhalen voorgaande
spellingmoeilijkheden’ laten
vallen.
schrijflei of kladpapier

2 Werken aan het spellinggeweten
Bespreek waarom het belangrijk is om foutloos te schrijven (bv. uit
respect voor je lezer, betere communicatie ...) en sta stil bij hoe je dat
doet (bv. goed luisteren, controleren wat je schrijft, hulp vragen of iets
opzoeken als je twijfelt).
3 De moeilijkheid inductief ontdekken
De leerlingen lezen de toptekst uit de bordles. Verduidelijk dat de tekst
een aantal woorden bevat met de spellingregels van deze les. Laat hen
ontdekken waar het in deze les over gaat.

spellingschrift p. 3 (toptekst)

4 Directe instructie
Bespreek de drie inhouden waarop deze les focust:
Woorden net als rustig (ig/ige) schrijven
Zet het eerste woord met ig/ige (net als rustig) uit de toptekst op het
bord (koddig). Model* zelf of laat modellen hoe je de moeilijkheid
aanpakt. Het gaat om woorden met een achtervoegsel. Je hoort een
doffe e in het laatste deel, maar schrijft een i in ig en ige. Je gebruikt de
hoorstrategie. Bespreek spellingweter 5 in het spellingschrift.

spellingschrift p. 114

Woorden net als heerlijk (-lijk(e)/-elijk(e)) schrijven
Zet het eerste woord met -ijk(e)/elijk(e) (net als heerlijk) uit de toptekst
op het bord (menselijk). Model zelf of laat modellen hoe je de
moeilijkheid aanpakt. Het gaat om woorden met een achtervoegsel.
Je hoort een doffe e in het laatste deel, maar schrijft een ij in het
achtervoegsel lijk(e) en elijk(e). Je gebruikt de hoorstrategie. Bespreek
daarbij spellingweter 6 in het spellingschrift.

spellingschrift p. 115

Woorden als apen kopen dure kleren schrijven
Zet het eerste woord met verenkeling (net als apen kopen dure kleren)
uit de toptekst op het bord (medewerker). Bespreek het woord, zowel
de betekenis als de spellingmoeilijkheid. Model zelf of laat modellen
hoe je de moeilijkheid aanpakt. Bespreek daarbij de regelstrategie in
het spellingschrift (spellingweter 33). Bespreek elke klankgroep en merk
op dat je bij me van medewerker op het einde een lange klank hoort.
Demonstreer met het schema hoe je komt tot het schrijven van één
klinker en één medeklinker. Sta ook even stil bij woorden als voorgoed,
bijvoorbeeld ... Daar hoor je ook een lange klank, maar niet op het einde
van een klankgroep.

TIP! Wijs ook op de
verenkeling bij zalige, volledig
en namelijk.
spellingschrift p. 123

* De term ‘modellen’ slaat op het hardopdenkend voordoen. Je doorloopt de werkwijze samen met de leerlingen en benoemt alle
stappen die je daarbij doorloopt.
L5 - Thema 1 - les 5 - lesgang
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5 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
De leerlingen zoeken in de toptekst of uit het hoofd woorden die
de drie moeilijkheden illustreren en verwoorden bij elk woord de
spellingregels voor elkaar.

TIP! Laat de woorden
noteren op een schrijflei of
kladpapier.

Laat de gevonden woorden noemen. Schrijf de woorden op het bord en
laat een leerling de strategie modellen. Wijs op zalig, volledig, spuuglelijk
en namelijk. In deze woorden met een achtervoegsel duikt ook een
verenkeling op. Zoek met de leerlingen voor elke spellingmoeilijkheid
nog één extra voorbeeld.
6 Gedifferentieerd verwerken met visueel dictee
Laat de leerlingen oefening 1 oplossen.

spellingschrift p. 3

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening zelf nog een voorbeeldwoord
bij elke moeilijkheid. Voorbeelden van veelgebruikte woorden zijn:
basis, kilometer, grondig, landelijk.
>> snelle leerlingen kunnen nadien een partnerdictee houden met hun
schrijflei.
Instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening zelf nog een voorbeeldwoord
bij elke moeilijkheid. Voorbeelden van veelgebruikte woorden zijn:
basis, kilometer, grondig, landelijk.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefening in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en de aanpak. Modellen om
de beurt.
>> staan ook stil bij andere moeilijkheden in het woord, zoals het
verdubbelen bij koddig.
>> krijgen begeleiding bij het controleren en verbeteren van de
woorden.
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.
>> Kijk na.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.
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zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Inoefening (25 minuten)
7 Kort herhalen van de leerstof
Herhaal kort de spellingmoeilijkheid met enkele woorden die de
leerlingen zelf aanhalen. Laat de leerlingen zelf de moeilijkheid en de
aanpak verwoorden. Dicteer een aantal woorden die de leerlingen
schrijven op hun schrijflei. Laat een aantal leerlingen modellen.

schrijflei
TIP! Gebruik de zelfgevonden woorden uit
oefening 1.

8 Schriftelijk oefenen
Laat de leerlingen oefeningen 2-5 oplossen.

spellingschrift p. 4-5

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken de oefeningen zelfstandig, inclusief
uitbreidingsoefeningen.
>> zoeken naar woorden net als heerlijk en woorden net als rustig
die minstens drie klankgroepen bevatten. Deze opdracht kunnen
leerlingen in kleine groepjes uitvoeren.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen samen met de instructieafhankelijke leerlingen eerst de
oefeningen met de leraar.
>> maken alleen de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken in groep de oefeningen onder jouw begeleiding.
>> modellen de eerste opdracht van elke oefening.
>> lossen de rest van de oefeningen zelfstandig op.
>> krijgen waar nodig hulp bij de oefeningen.
Oefening 2
Laat beurtelings een woord aanvullen.
Oefening 3
Laat een leerling het woord opsplitsen in klankgroepen. Eventueel
klappen de leerlingen daarbij. Sta stil bij de klankgroepen waar moet
aangevuld worden. Laat de leerling modellen. Sta ook stil bij woorden
als temperatuur en bijvoorbeeld ... waar je (ook) een lange klank hoort,
maar niet op het einde van een klankgroep.
Oefening 4
Laat een leerling het woord hardop zeggen. Laat de leerling de
schrijfwijze van de aangepaste woorden modellen.
Oefening 5
Laat een leerling het woord hardop zeggen en de spellingregel
verwoorden.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie
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Signaal en integratie (25 minuten)
9 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 6.
Leerling 1
1 Het meisje heeft een koddig staartje.
2 We gaan op uitstap, namelijk naar de zoo.
3 Iedereen was aanwezig.
4 Ik voel me geestelijk fit.
5 Dat schilderij hangt ondersteboven.
6 De toekomstige medewerker nam de spuuglelijke plant mee.
7 Hij was een geluksvogel.

spellingschrift p. 6
dicteekaartjes (kopieerblad 1)
TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’kolom. Nadat de leerlingen
het woord of de zin schreven,
lezen ze na wat ze schreven.
Twijfelen ze over de
schrijfwijze, dan zetten ze een
kruisje.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

geestelijk, ondersteboven

medewerker,
geluksvogel,
spuuglelijk

toekomstige

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

koddig, namelijk,
aanwezig

Leestekens: een punt bij het einde van elke zin
Hoofdletters: De en Hij
6

4
(met telkens 0,5 punt als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

TIP! De puntenverdeling is
facultatief

Leerling 2
1 De vakantie is een zalige tijd.
2 Vergissen is menselijk.
3 De hagedis is een reptiel.
4 Het overleg is belangrijk.
5 Wij leven op het noordelijk halfrond.
6 De jeugdige weduwe is soms merkwaardig.
7 Ik ben niet snel te persoonlijk.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

zalige, menselijk,
hagedis

overleg, noordelijk

jeugdige, weduwe,
persoonlijk

merkwaardig

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin
Hoofdletters: De en Ik
6

4
(met telkens 0,5 punt als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

TIP! Laat de leerlingen elkaars
werk verbeteren.

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Met
gekleurde balpen verbeteren ze het eigen dictee. Ze bespreken met
elkaar hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze. Daarbij geven
ze elkaar uitleg. Bij twijfel, roepen ze hulp in. Het correcte woord schrijft
de leerling op de twee correctielijnen.
10 Integratieoefening
Laat de leerlingen oefening 7 oplossen.
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spellingschrift p. 6

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> verwerken de oefening zelfstandig.
>> vergelijken en bespreken in duo de oplossingen. Bij twijfel zoeken ze
de juiste schrijfwijze op in een woordenboek.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening als partnerwerk op.
>> bespreken met hun partner om welke moeilijkheid het gaat en hoe
ze die aanpakken. Bij twijfel zoeken ze de juiste schrijfwijze op in een
woordenboek.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
>> De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben (compenserende maatregel).
Integratieoefening
>> maken de oefening in miniklas onder begeleiding.
>> zoeken telkens een passend woord en overleggen samen welke zin
ze zullen opschrijven.
>> modellen telkens de aanpak van de moeilijheden.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Partnerdictee
>> krijgen een eigen dictee dat de inhoud(en) van hun les behandelt.
Integratieoefening
>> krijgen een aparte integratieoefening die alleen inhouden uit leerjaar
4 behandelt.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Na de les
Duid in het portfolio aan of de leerling het lesdoel bereikt heeft. Baseer je daarvoor op twee zaken:
>> De kolom ‘Ik twijfel’: die geeft aan hoe zeker een leerling zich voelt. Een leerling die aangeeft dat hij of zij
twijfelt, kan gebaat zijn met een verlengde instructie.
>> 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 op het lerarengedeelte van bingel.be om in het
differentiatieblok herhaling en oefenkansen op maat te krijgen.
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Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek herhaal je de verlengingsregel. Een belangrijke voorwaarde om die regel te
kunnen toepassen, is dat de leerling de juiste meervoudsvormen kent. Sommige leerlingen hebben problemen
met de meervoudsvormen. Oefen daarom met die leerlingen onder andere de meervoudsvorm van de
volgende woorden: akkoord, daad, tand.
Ook de verdubbelingsregel komt aan bod. Herhaal die regel nog eens. Oefen daarom 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 de klankgroep.
Woorden met ch of cht en woorden met een d aan het eind worden herhaald. Wijs al even op die woorden
wanneer ze opduiken. Ga ook op zoek naar woorden met hoofdletters, zeker wanneer die hoofdletters
opduiken bij aardrijkskundige namen.
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Woorden net als rustig, heerlijk en apen
De jeugdige medewerker schaakt met de aartslelijke
weduwe.
“Ik verlies voortdurend, dat is niet menselijk meer”, bromt hij.
“Wat ben je koddig als je boos bent”, lacht de weduwe.
“Laten we een ander spel spelen, en dan ben jij dit keer de
geluksvogel.
Ik weet namelijk nog wel echt een spel voor jou.”
“O ja? Welk spel dan?” reageert de man onmiddellijk.
“Mens-erger-je-niet”, zegt de weduwe met een zalige blik.

1

Lees de woorden in de
linkerkolom. Spreek elk woord
in stilte uit, dek het woord
af en schrijf het woord in de
zin. Nadien verbeteren de
leerlingen zelf aan de hand
van de linkerkolom. Verbeter
nadien.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.
woorden net als rustig

spellingweter 5
koddig

koddig

Kijk eens, wat een

konijntje.

zalige

De vakantie was heel leuk. Het was een

volledig

Eet jij je bord

zalige

volledig

zomer.

leeg?

woorden net als heerlijk

spellingweter 6

menselijke

Je fouten toegeven is een mooie,

namelijk

Ik ben sportief. Ik ga

persoonlijk

Persoonlijk

menselijke

namelijk

eigenschap.

met de fiets naar school.

vind ik dat geen goede oplossing.

woorden net als apen

spellingweter 33
medewerker

de medewerker

Bel jij de

de geluksvogel

Hij won al veel prijzen. Hij is een echte

de wetenschap

Dit onderzoek is een stap vooruit voor de

de hagedis

De

hagedis

van de bibliotheek eens?
geluksvogel
wetenschap

.
.

zit te zonnen op een steen.
magie

de magie

Een goochelaar kent veel van

opdagen

De loodgieter kwam niet

opdagen

op onze afspraak.

.

het overkomt

Een slechte ochtend, het

overkomt

ons allemaal weleens.
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2

Vul aan met ig(e) of (e)lijk(e). Bedek het woord en schrijf het volledig op.
1

de jeugdige

speler

jeugdige

2

de aartslelijke

plant

aartslelijke

3

de persoonlijke

brief

persoonlijke

4

het koddige

dier

koddige

5

de zalige

vakantie

zalige

6

de menselijke

fout

menselijke

7

het volledige

woord

volledige

8

namelijk

9

de aanwezige

namelijk

10 de letterlijke

3

man

aanwezige

betekenis

letterlijke

Vul de ontbrekende letters aan. Schrijf de woorden daarna in de juiste zin.
(a of aa)

h a gedis

(a of aa)

pr o fess o r

(o of oo)

k o per

(o of oo)

muzik aa l

(a of aa)

bel o ning

(o of oo)

bijvoorb ee ld

(e of ee)

verg e

(e of ee)

vertr a

o

gen

verstr oo mden (o of oo)

temperat uu r

(u of uu)
hagedis

1 Ik zag een

op de muur klimmen.

beloning

2 We kregen een

omdat we zo goed werkten.
muzikaal

3 Het meisje met de viool is een groot
4 De

professor

5 De

koper

7 De

van deze kast betaalde met de bankkaart.

temperatuur

8 Overstroomden

4
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de fietsers.

was heel hoog vandaag.
de weilanden door de hevige regen?

9 Wij lusten veel snoepjes:
10 Kun je mij

talent.

toonde zijn nieuwe uitvinding.

vertragen

6 Aan de overweg

ven

vergeven

bijvoorbeeld

?
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zuurtjes.

4

Maak de zinnen volledig.
a Pas het woord aan zodat het past in de zin.

Ik twijfel.

bruikbare

Verbeter deze oefening
klassikaal. Bekijk de
verbetering nadien en vul de
gegevens in in het portfolio
van de leerlingen.

Fout? Verbeter.

tips.

1 bruikbaar

Dat zijn heel

2 oceaan

Het schip vaart op vele

oceanen

3 apparaat

In de keuken staan veel

apparaten

4 kriebel

Ik voel wat

kriebelen

.
.

in mijn haren!

b Zoek een juist woord met (e)lijk(e) of ig(e).
bv. gevaarlijke

1 Ik ben bang van het

bv. aardig

2 Is dat cadeautje voor mij? Dat is erg

5

monster.

3 Vind jij dit ook zo

bv. merkwaardig

?

4 Dit verhaal is erg

bv. grappig

.

van je!

Vul de woorden aan. Lees de tip. De eerste letter krijg je.
Er was eens een
(met dorst naar bloed)

(b)

(met een punt)

met (p)

bloeddorstige
puntige

vampier
hoektanden.

Die werd verliefd op een
lelijke

weduwe

(niet mooi)

(l)

(lief )

die absoluut niet (a)

(trouwen)

Er werd dan ook een (h)

huwelijk

gepland.
uiterlijk

aardig

was.

(hoe hij eruitziet)

De vampier had werk gemaakt van zijn (ui)

(niet klein)

Hij was mooi gekleed voor de (g)

(heel mooi)

Zijn witte vel blonk (p)

(kapsel)

en zijn (h)

(niet gemakkelijk)

En zijn vrouw? Tja. Die kon je (m)

(heel erg dun)

Ze was (m)

(niet meevallen)

En de huwelijksnacht viel ook flink (t)

(lucht in je longen)

Haar (a)

haren

mager

adem

grote

prachtig

.

dag.
in het maanlicht

lagen netjes in de plooi.
moeilijk

mooi noemen!

, zelfs vel over been.
tegen

.

stonk naar look!
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6

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5
6
7
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

7

Zoek een woord dat past. Maak een zin met dat woord.
1 Een woord als rustig:
Bv. zalig

: Ik had een zalige vakantie.

2 Een woord als heerlijk:
:
3 Een woord als menselijk:
:
4 Een woord als apen:
:
5 Een woord als kleren:
:

6
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Het is leuk om de leerlingen
deze oefening per twee te
laten bespreken. Verbeter
nadien.

Naam: 

Datum:

Nr.

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

woorden

1 Het meisje heeft een koddig
staartje.
2 We gaan op uitstap, namelijk naar
de zoo.
3 Iedereen was aanwezig.
4 Ik voel me geestelijk fit.
5 Dat schilderij hangt
ondersteboven.

woorden

zinnen

6 De toekomstige medewerker
nam de spuuglelijke plant mee.
7 Hij was een geluksvogel.

zinnen

Leerling 1

1
2
3
4
5

De vakantie is een zalige tijd.
Vergissen is menselijk.
De hagedis is een reptiel.
Het overleg is belangrijk.
Wij leven op het noordelijk
halfrond.

6 De jeugdige weduwe is soms
merkwaardig.
7 Ik word niet snel te persoonlijk.

Leerling 2

woorden

1 Het meisje heeft een koddig
staartje.
2 We gaan op uitstap, namelijk naar
de zoo.
3 Iedereen was aanwezig.
4 Ik voel me geestelijk fit.
5 Dat schilderij hangt
ondersteboven.

woorden

zinnen

6 De toekomstige medewerker
nam de spuuglelijke plant mee.
7 Hij was een geluksvogel.

zinnen

Leerling 1

1
2
3
4
5

De vakantie is een zalige tijd.
Vergissen is menselijk.
De hagedis is een reptiel.
Het overleg is belangrijk.
Wij leven op het noordelijk
halfrond.

6 De jeugdige weduwe is soms
merkwaardig.
7 Ik word niet snel te persoonlijk.

Leerling 2

woorden

1 Het meisje heeft een koddig
staartje.
2 We gaan op uitstap, namelijk naar
de zoo.
3 Iedereen was aanwezig.
4 Ik voel me geestelijk fit.
5 Dat schilderij hangt
ondersteboven.

woorden

zinnen

6 De toekomstige medewerker
nam de spuuglelijke plant mee.
7 Hij was een geluksvogel.

zinnen

1
2
3
4
5

De vakantie is een zalige tijd.
Vergissen is menselijk.
De hagedis is een reptiel.
Het overleg is belangrijk.
Wij leven op het noordelijk
halfrond.

6 De jeugdige weduwe is soms
merkwaardig.
7 Ik word niet snel te persoonlijk.
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Hoe werken werkwoorden?
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken
werkwoorden en persoonsvormen herkennen
50 minuten

Samenhang

Materialen

De werkwoorden herkennen en de persoonsvorm aanduiden zijn
aan bod geweest in het vierde leerjaar. In de volgende twee lessen
taaldenken reflecteren de leerlingen op de volgende aspecten van
werkwoorden: werkwoordtijden, persoon en werkwoord, enkelvoud
en meervoud.

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en
evaluatiemodule voor
IAC

Lesdoel

Folio
>> taalschrift p. 17-20
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC

Hoofddoel van de les
Werkwoordvormen herkennen en erover reflecteren: infinitief,
persoonsvorm.
Andere doelen
>> Werkwoorden herkennen in zinnen en teksten.
>> Werkwoordvormen aanvullen en rubriceren.
>> De persoonsvorm herkennen als het onderwerp gegeven is.
>> Termen gebruiken: werkwoord, persoonsvorm, infinitief.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen het nieuwe te
ontdekken en erover te leren.

Diversen
>> twee kladbladen (een
groot en een normaal
formaat)
>> post-its
>> facultatief: schrijflei,
stemmachientje

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

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De lessen taaldenken bieden de kans om met de leerlingen na te denken over hoe onze taal opgebouwd is. Ze
verwonderen zich erover hoe klanken, woorden, zinnen en teksten de kern vormen van ons taalsysteem. Speel
in op de verwondering van de leerlingen en maak hen nieuwsgierig over hoe taal ‘gemaakt’ wordt.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 De definitie van werkwoorden bespreken
Coöperatief leren: consensusmethode
Groepeer de leerlingen per vier. Geef deze drie opdrachten:
>> 	Maak samen oefening 1 in het taalschrift. Overleg met elkaar.
>> 	Wat zijn werkwoorden? Bespreek en zorg ervoor dat elk groepslid kan
verklaren wat werkwoorden zijn.
>> 	Verzin in één minuut zoveel mogelijk werkwoorden. Noteer ze op een
blad.
Verbeter opdracht 1a klassikaal.
Bespreek opdracht 1b na en lees klassikaal de taalweter ‘Waarom
gebruik ik werkwoorden?’ in het taalschrift of via het bordboek.
Vraag wie de meeste werkwoorden vond.

taalschrift p. 17

groot kladblad
TIP! Controleer één of
meerdere groepen.

2 Op het lesdoel focussen
Je leert vandaag werkwoorden en de verschillende vormen ervan herkennen.
We herhalen één speciale soort: de persoonsvorm.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Werkwoorden aanduiden in zinnen en teksten
Werkwoorden hebben allerlei vormen. Kun jij de werkwoorden herkennen
in een zin? Maak oefening 2 in je taalschrift. Je leest in deze tekst over de
Bonnenman. In les 8 kom je meer over hem te weten.
Kleur in de tekst de acht werkwoorden. Let op: in één zin staan zelfs twee
werkwoorden. Overleg nadien met je buur over de juiste antwoorden.
Verbeter klassikaal.
4 Werkwoordvormen aanvullen en rubriceren
Je ontdekte in de vorige oefening dat een werkwoord vele vormen kan
hebben. In de tabel van oefening 3 vind je enkele werkwoorden uit oefening
1. Vul de tabel aan met alle vormen van die werkwoorden.
Overloop het werkwoord zwaaien klassikaal.
Daarna werken de leerlingen gedifferentieerd volgens het
viersporenbeleid.
Verbeter via het bordboek of laat verbeteren via de correctiesleutel.
5 Persoonsvormen kennen en kunnen vinden
Coöperatief leren: consensusmethode
Bovenaan de tabel van oefening 3 zag je bij sommige werkwoordvormen
de titel ‘persoonsvorm’ staan.
>> Wat zijn persoonsvormen? Zorg ervoor dat elk groepslid dat kan
uitleggen in eigen woorden. Schrijf het voor jezelf op een kladpapier. Je
mag de taalweter ‘Wat is een persoonsvorm?’ in het taalschrift of via het
bordboek raadplegen.
>> Hoe kun je de persoonsvorm vinden? Geef een voorbeeld aan de hand
van een eigen zin.

taalschrift p. 18

taalschrift p. 18

kladpapier
taalschrift p. 19
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Coöperatief leren: denken - delen - doen
Laat via het digibord of op het bord de persoonsvorm zoeken uit drie
zinnen. Werk zin per zin. Licht nog eens toe dat de leerlingen later in dit
thema meer te weten zullen komen over de mysterieuze ‘Bonnenman’.
Prikkel daarmee hun nieuwsgierigheid.
>> De Bonnenman gaat naar de kassierster in de winkel.
>> Hij geeft haar de kortingsbonnen van -10 % en een brief voor de directie
van Blokker.
>> Ik wil voor 1 miljoen euro tuinmeubelen kopen.
Lees de taalweter ‘Wat is een persoonsvorm?’ klassikaal en licht toe via
het bordboek.
Maak oefening 4 per twee. Vul aan met een persoonsvorm.
Maak oefening 5 individueel. Onderstreep de persoonsvorm in de zinnen
waar het onderwerp gemarkeerd is.

taalschrift p. 19
taalschrift p. 19-20

Controleren en reflecteren
6 Reflecteren en samenvatten
Geef elke leerling de volgende mondelinge opdrachten.
>> Wat is een werkwoord? Geef een voorbeeld. Geef ook een voorbeeld in een
zin.
>> Wat is een persoonsvorm? Geef een voorbeeld in een zin.
Laat de leerlingen hun oplossing uitwisselen met hun buur in partnerwerk.
Geef elke leerling de volgende schriftelijke opdracht:
Schrijf je naam op de post-it. Noteer daaronder de persoonsvorm uit deze
zin: De Bonnenman heeft de meubels nooit gekregen.
Haal de post-its op. Ze geven je een eerste evaluatie van wie de
persoonsvorm kan vinden.
7 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 3 individueel na het klassikale voorbeeld.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken oefening 3 per twee na het klassikale voorbeeld.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 3 na het klassikale voorbeeld in miniklas onder
begeleiding.
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post-it
TIP! Je kunt ook werken
met een schrijflei of
stemmachientje.
taalschrift p. 20
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van de
zelfevaluatie van de
leerlingen.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Na de les
Vraag om tegen de volgende les (vrij lezen) een boek naar keuze mee te brengen.
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les 6

Hoe werken werkwoorden?
Ik kan werkwoorden herkennen in zinnen.
Ik kan de persoonsvorm aanduiden in zinnen.

W

1

Lees het fragment en beantwoord de vragen.

het fragment

klein gedeelte, stukje

a Welke soort woorden zijn weggelaten? werkwoorden
b Vul met je buur de lege plekken in de tekst aan.

zwaait

Plots

stormt
is

de deur van het directeurskantoor open. Juf Veronique
stop

naar binnen: “Ik

ermee. Gedaan. Genoeg

genoeg!” Een kletsnatte bordspons

belandt

midden

op het bureau.
De directeur
Ze

kijken

“Ik

geef

Haar gebries
Nog even en ze

ontvangt

net een bezoeker, een verkoper van schoolmateriaal.

beiden van de spons naar juf Veronique.
mijn ontslag, ik
lijkt
spuwt

blijf

hier niet langer.

op het gebrul van een draak.
vuur.

Waarom gebruik ik werkwoorden?
We gebruiken werkwoorden meestal om een toestand, een gebeurtenis of een handeling uit te
drukken.
De meeste werkwoorden zeggen wat het onderwerp doet
of wat ermee gebeurt.
Bv.

Is slapen ook een
werkwoord, juf?

Ik schrijf nu deze moeilijke zin.
Straks neem ik een pauze.
Ik zal straks naar jou komen.

Sommige werkwoorden zeggen wat of hoe het
onderwerp is of wordt.
Bv.

Ik ben moe.
Het is niet gemakkelijk.
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17

De leerlingen maken de
oefening met hun buur en
overleggen.

2

De leerlingen maken de
oefening eerst zelfstandig en
overleggen vervolgens met
hun buur. Geef duidelijk aan
dat er één zin is met twee
werkwoorden.

Kleur in dit fragment over de Bonnenman:
de acht werkwoorden.

5

Wie van jullie hoorde al eens over de bonnenman?
Norbert Verswijver probeert de wereld beter te
maken door kortingsbonnen te knippen. Met zijn
kortingsbonnen koopt hij in winkels veel spullen
voor bijzonder weinig geld. Zo bestelde hij al voor
60 000 euro schoenen. Dat alles betaalde hij met
kortingsbonnen en een paar euro’s.
In een volgende les lees je meer over de bonnenman.
Hallo, ik ben Robin Hood, een dief maar ook
een held. Ik stal geld van de rijken en deelde het
uit aan de armen. Er zijn nog mensen zoals ik:
ze breken de wet om de wereld beter te maken.
Ik stel ze graag aan je voor …

Wettenkrakers | Jorinde Berben

Wettenkrakers

Wettenkrakers

Meer lezen?
Wettenkrakers, Jorinde Berben,
Talentbib 5

Jorinde Berben | Pieter Fannes

De bonnenman wil laten zien dat winkels
trucs gebruiken om mensen te lokken en de
muffinman redt voedsel uit afvalcontainers.
Misschien ken je Malala wel, die strijdt om
iedereen naar school te laten gaan. Of Daens,
een held van eigen bodem! Weet je ook wie
Ghandi is? Of Rosa Parks? In dit heldenboek leer
je ze allemaal kennen!

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Hieronder vind je enkele werkwoorden uit oefening 1. Vul de tabel verder aan met de andere
werkwoordvormen. Je mag het werkwoordschema uit je spellingschrift gebruiken.
Infinitief
Onderwerpen
Ik
... jij (na het
werkwoord)

18
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Persoonsvorm – Tegenwoordige tijd
Andere
vorm
Enkelvoud
Meervoud
Onderwerpen
Onderwerpen
Onderwerpen
Hij, zij, de man, We, jullie, zij,
Jij (voor het
de acties van de
de opvangwerkwoord)
Bonnenman ...
moeder ...
Werkwoordvormen

zwaaien

zwaai

zwaait

zwaait

zwaaien

gezwaaid

stormen

storm

stormt

stormt

stormen

gestormd

stoppen

stop

stopt

stopt

stoppen

gestopt

zijn

ben

bent

is

zijn

geweest

belanden

beland

belandt

belandt

belanden

beland

ontvangen

ontvang

ontvangt

ontvangt

ontvangen

ontvangen

begroeten

begroet

begroet

begroet

begroeten

begroet

geven

geef

geeft

geeft

geven

gegeven

lijken

lijkt

lijkt

lijkt

lijken

geleken

spuwen

spuw

spuwt

spuwt

spuwen

gespuwd

Vul de eerste rij klassikaal in en
laat de leerlingen vervolgens
zelfstandig werken.
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Wat is een persoonsvorm?
De persoonsvorm is de werkwoordsvorm die bij het onderwerp past.
Dat onderwerp kan een persoon, dier, plant of voorwerp zijn.
De persoonsvorm staat meestal in de buurt van het onderwerp.
Bv.

Vind ik zo de
persoonsvorm?

Ik sta, de leeuw staat, de huizen staan ...

Hoe vind ik de persoonsvorm?
Je vindt de persoonsvorm door een ja-neevraag te stellen.
De persoonsvorm komt vooraan te staan.
Bv.

Houdt opa van snorkelen?

Opa houdt van snorkelen.

Gevonden? Onderstreep dan steeds de persoonsvorm!

4

De leerlingen vullen de
persoonsvormen per twee
aan.

In volgend fragment over de Bonnenman zijn alle onderwerpen geel gemarkeerd.
Vul de persoonsvorm van het werkwoord aan in de juiste vorm. Kies uit:
zijn – kunnen – mogen – bellen – trekken – zijn – vullen

De slag van 1 miljoen!
Het

is

een grijze

donderdagochtend in juni.
vult

De Bonnenman

een zakje

met 207 kortingbonnen.
Hij

belt

de media.

Met een cameraploeg
De Blokker
Maar de cameraploeg
Door het venster

trekt

is

hij naar het shoppingcenter in Wijnegem.

net open.
mag
kunnen

niet binnen.
ze filmen hoe Norbert naar de kassa wandelt.
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5

In dit fragment zijn de onderwerpen van sommige zinnen geel gemarkeerd.
Onderstreep in die zinnen de persoonsvorm.

SAMENLEVING: SPRUITEN GOOIEN NAAR
TOERISTEN
Wist je dat je spruitjes mag gooien naar
toeristen? Dat staat in een Belgische wet. Het
is niet de enige vreemde wet in ons land. Er
zijn er nog een heleboel andere.
5

10

België bestaat sinds het jaar 1830. Toen
maakten politici de eerste wetten voor ons
land. De oudste wetten zijn dus al meer dan
185 jaar oud. Onze samenleving verandert,
maar veel oude wetten bestaan nog altijd.
Daarom lijken ze nu vreemd.
Overdreven boetes

15

Sinds enkele jaren bestaan de GAS-boetes.
GAS is een afkorting van ‘Gemeentelijke
Administratieve Sanctie’. Elke gemeente
mag eigen regels opstellen. Ze gelden nu al

voor jongeren vanaf 14 jaar. Voordien kon
je pas een GAS-boete krijgen vanaf 16 jaar.
De boetes kregen al veel kritiek. Veel mensen
vinden sommige regels overdreven.

Naar: Wablieft, nr. 1096

6

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon werkwoorden herkennen in zinnen.
Ik kon de persoonsvorm aanduiden in een zin.

20
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Thema 1 – les 7

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

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

Materialen
Diversen
>> boek naar keuze van de
leerling

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een eigen boek of een bibliotheekboek meebrengen.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Begeleid leerlingen die niet graag lezen om een boek op maat te vinden. Bied hun verschillende tekstsoorten
aan, bijvoorbeeld: strips, informatieve boeken, fictieboeken in alle soorten genres.
Peil naar hun interesses en geef aarzelende lezers extra kansen om te vertellen over wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Je mag lezen in een boek naar keuze, bv. een verhaal, een informatief
boek, een strip, een tijdschrift of nog iets anders.
>> Wie graag digitaal leest, mag kiezen voor een boek uit de Talentbib of
uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn heel compact. Je leest ze binnen de
voorziene tijd helemaal uit.
Je kunt de leerlingen toestaan om samen in een informatief boek
te lezen. Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. Geef de
samenlezers een aparte plaats in de klas, zodat ze de individuele
‘stillezers’ niet storen.
Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?
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Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Kies dan een personage en speel een
raadspelletje met klasgenoten die hetzelfde boek lezen. Geef één
aanwijzing, bijvoorbeeld: ‘Het is een jongen’, en vraag of ze al weten om
wie het gaat. Als niemand het juist geraden heeft, geef je een volgende
aanwijzing, bv. ‘Hij draagt een pet’. Ga zo door met aanwijzingen geven
tot iemand het juiste antwoord raadt.
>> Lees je in een non-fictieboek? Vertel dan kort wat je met dit boek hoopt
te weten komen en of je verwachtingen beantwoord worden tijdens het
lezen.
Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Las je in een fictieboek? Beeld dan een personage uit, bv. door zijn of haar
beroep na te bootsen. De anderen raden om welk personage het gaat.
>> Las je in een non-fictieboek? Maak dan een korte klasquiz van vijf vragen
voor je klasgenoten. Natuurlijk moet je zelf de antwoorden weten.

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

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

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het boek lezen
Laat de leerlingen vrij lezen in een boek naar keuze.

Controleren en reflecteren
3 Over het boek reflecteren
Laat de leerlingen reflecteren op het lezen en het leesproces:
>> Wat heb je gelezen?
>> Hoeveel heb je gelezen?
>> Heb je zin om verder te lezen in het boek?
>> Wat ben je te weten gekomen?

TIP! Lees tijdens het vrije
leesmoment zelf in een boek
(modelling). Of begeleid
een zwakke lezer bij het
lezen, bijvoorbeeld door te
duolezen met de leerling,
samen een informatief boek
te lezen of extra duiding te
geven.

4 Met een 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 8

BON: goed voor ... een muffin
of iets anders
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, schrijven
informatieve teksten lezen
75 minuten

Samenhang

Materialen

In dit thema gaat het over kleine regels en wetten die worden
overtreden: in de klas, op school en elders. Les 3 handelde over
regels in de klas, les 4 ging over GAS-boetes. In deze les gaat het
over de ergernis van personen die de wereld willen verbeteren.

Digitaal
>> bordboek
>> dvd

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 21-26
>> kopieerblad 1

Hoofddoel van de les
In voor hen bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie afleiden, conclusies formuleren, chronologie
afleiden, vergelijking afleiden.

Diversen
>> kortingsbonnen (zoveel
als er leerlingen zijn)
>> kladpapier

Andere doelen
>> Betekenis van woorden afleiden uit de tekst.
>> Reflecteren op figuurlijk en letterlijk taalgebruik.
Argumenten geven.
Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven.
Strategie
Volgende leesstrategie zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Na het lezen: conclusies trekken, de tekst samenvatten.
Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doel
Bewust omgaan met consumeren in functie van het milieu, van de
samenleving en van een houdbare economie.

Voorbereiding
>> Zoek in reclameblaadjes of op het internet kortingsbonnen of laat de leerlingen kortingsbonnen meebrengen.
>> Voorzie kopieerblad 1 voor alle leerlingen.
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Woordenschat
Tekstwoorden
>> een steentje bijdragen
>> origineel
>> de media
>> de verspilling
>> combineren

School- en instructietaal
>> de conclusie
>> de grafiek
>> chronologisch

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

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen verwoorden waarom de Bonnenman en de Muffinman het niet eens zijn met de handelswijze
van grote winkelketens. Ze staan stil bij klantenmisleiding en voedselverspilling. Ze denken na over bewust
consumeren in functie van de samenleving en in functie van een houdbare economie.

Brug naar andere leergebieden
Je kunt de zelfbedachte bonnen grafisch laten uitwerken op de pc tijdens een ICT-moment of tijdens een les
muzische opvoeding.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Kortingsbonnen bekijken
Bekijk de kortingsbonnen en kies er één uit die je dadelijk zult gebruiken.

kortingsbonnen

2 Kortingsbonnen bespreken
Verdeel de leerlingen in duo’s:
Bekijk de kortingsbon van jou en van jouw partner. Bespreek met je partner
wat je met de kortingsbonnen kunt doen, kopen of krijgen.

kortingsbonnen

3 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Je leert informatie terugvinden in een tekst.
>> Je leert zoeken waarnaar verwijswoorden verwijzen.
>> Je leert uitdrukkingen uitleggen in je eigen woorden.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Beeldfragment bekijken en mening formuleren
Toon het beeldfragment ‘Bonnenman wil 1 miljoen gratis tuinmeubelen’.
Noteer je mening over dit voorval in enkele korte zinnen op een kladpapier.
Deel je mening daarna met je buur.

dvd
kladpapier
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5 Vergelijking met Robin Hood maken
>> Wat doet Norbert Verswijver, alias de Bonnenman?
>> Waarom wordt de Bonnenman ook Robin Hood genoemd?
Laat de leerlingen gelijkenissen verwoorden.
6 Rollenspel spelen: De Bonnenman in de winkel
Laat de leerlingen per twee een korte dialoog voeren. De ene leerling
neemt het standpunt van de Bonnenman in, de andere speelt de
winkeljuffrouw of de baas van Blokker.
Zet de leerlingen daarna in groepjes van vier zodat ze van elkaars
presentatie kunnen genieten. Pik er enkele duo’s uit die hun rollenspel
klassikaal uitvoeren.
7 Tekst over de Bonnenman lezen, oefeningen oplossen en
bespreken
Laat de leerlingen de tekst van oefening 1 individueel lezen.
Wat betekent de tussentitel ‘De slag van 1 miljoen’?
Laat de leerlingen het antwoord in de tekst zoeken.
Bespreek de taalweter ‘Wat is een verwijswoord?’ en laat oefening 1a
oplossen.
Bespreek oefening 1a na.
De leerlingen lossen oefeningen 1b tot 1g op. Oefening 1h bespreken
ze met hun buur.

taalschrift p. 21
Leesstrategie 7: Ik vat samen.
taalschrift p. 23

taalschrift p. 23-24

8 Oefeningen bespreken, op figuurlijk taalgebruik focussen
Bespreek de oefeningen.
Schenk aandacht aan het antwoord van oefening 1g.
Wat bedoelt men met de ‘kleine lettertjes’?
Bespreek de taalweter over letterlijk en figuurlijk taalgebruik.

taalschrift p. 23-24

9 Tekst over de Muffinman lezen en oefeningen oplossen
De leerlingen lezen de tekst bij oefening 2 individueel.
Laat een leerling de verklaring van het woord verspilling voorlezen.

taalschrift p. 24

Coöperatief leren: denken - delen - doen
Wat betekent ‘verspilling’ voor jou? Bedenk enkele voorbeelden. Wat zijn de
gevolgen van verspilling?
Laat de leerlingen oefening 2a-2c maken. Verbeter oefening 2a
klassikaal. Bespreek oefening 2c mondeling na.
10 Kortingsbonnen maken als afsluiting
Geef elke leerling een blad met kortingsbonnen die ze dit schooljaar
kunnen gebruiken.
Laat de kortingsbonnen bekijken.
Bedenk per twee een invulling voor de lege bon op het kopieerblad.
Zorg ervoor dat je de bon dit schooljaar in de klas kunt gebruiken. Noteer ook
‘kleine lettertjes’ op je bon.
Laat de leerlingen per twee de invulling van hun bon op kladpapier
schrijven. Daarna schrijven ze alles in het net over op het kopieerblad.
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taalschrift p. 25

kopieerblad 1

kladpapier

Controleren en reflecteren
11 Reflecteren over het lezen
>> Welke oefening vond je moeilijk? Waarom?
>> Lukte het om de feiten chronologisch te ordenen? Waarom (niet)?
Laat één of twee leerlingen verwoorden wat figuurlijk taalgebruik is.
12 Reflecteren over het schrijven
Laat enkele leerlingen hun eigen kortingsbon voorlezen:
>> Vinden jullie de kortingsbon goed ingevuld?
>> Wanneer zul je de kortingsbon gebruiken, denk je?
13 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

taalschrift p. 26
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
>> lezen de taalweters.
>> maken de oefeningen zelfstandig.
Instructiegevoelige leerlingen
>> lezen de twee teksten in het taalschrift een dag vroeger.
>> lezen samen met de leraar de taalweter en maken daarna de
oefeningen zelfstandig.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> lezen de twee teksten in het taalschrift een dag vroeger.
>> lezen samen de tekst.
>> lezen en bespreken samen de taalweter.
>> maken oefening 1c, 1d en 1f in groep.
>> maken oefening 1e mondeling.
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les 8

BON: goed voor … een muffin of iets
anders
Ik kan belangrijke informatie terugvinden in de tekst.
Ik kan invullen waarnaar verwijswoorden verwijzen.

Over Robin Hood
Robin Hood is een Engelse volksheld uit een reeks oude verhalen.
Volgens die verhalen zou hij stelen van de rijken en zijn buit daarna
verdelen onder de armen.

1

Lees het fragment en beantwoord de vragen.

De Bonnenman
Wat heb je nodig om Robin Hood te zijn? Een grappig,
groen hoedje? Een pijl en boog? Norbert Verswijver
gebruikt wel een heel origineel wapen: kortingsbonnen!
5

10

Norbert, alias de ‘Bonnenman’, probeert de wereld beter te
maken door bonnetjes te knippen. Hij noemt zichzelf de
Robin Hood van de Food en Non-Food (Robin Hood van de
voeding en niet-voeding) en draagt daarom net zo’n hoedje
als de echte Robin Hood droeg.
Voor zijn eerste grote actie in 2007 verzamelde de Bonnenman
Match-bonnetjes over het hele land. Toen kocht hij voor 6 000
euro aan diepvrieskervel. En ja hoor, hij betaalde met een heleboel bonnetjes en een halve euro.
De winkel gaf hem gelijk, op de bonnetjes stond niet dat je ze niet mocht combineren.
Hetzelfde jaar bestelde hij in Blokker voor 48 511 euro aan elektronica. En hij betaalde met, jawel,
kortingsbonnen en 60 cent.

15

De acties van de Bonnenman gaan in stijgende lijn. Bij elk bezoek, koopt hij voor grotere
bedragen. Zo bestelde hij al voor 60 000 euro schoenen, en voor 200 000 euro laminaat. Alles
zou hij betalen met kortingsbonnen en een paar euro’s.
Bij MediaMarkt kocht hij bij een actie vijfhonderd autoradio’s aan 1 euro per stuk.
“Er stond nergens bij de actie dat je maar één radio mocht kopen”, verklaarde Norbert.

20

De slag van 1 miljoen!
Het is een grijze donderdagochtend in juni. De Bonnenman zet zijn hoedje op, vult een zakje
met 207 kortingsbonnen, en belt de media. Met een cameraploeg trekt hij naar het
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25

30

shoppingcenter in Wijnegem. De Blokker is net open, maar de cameraploeg mag niet binnen.
Door het venster kunnen ze filmen hoe Norbert naar de kassa wandelt.
“Ik wil voor 1 miljoen euro tuinmeubelen kopen,” vertelt de Bonnenman aan de dame. Hij geeft
haar de kortingsbonnen van 10 % en een brief voor de directie van Blokker. Met zijn bonnen kan
hij steeds 10 % aftrekken van de 1 miljoen euro, tot hij op nul uitkomt. De kassierster belooft dat ze
zijn bestelling zal doorgeven.
Aan de deur van de winkel vertelt de Bonnenman wat zijn doel is: “De kortingsbonnen zijn alleen
maar gemaakt om mensen naar de winkel te lokken,” legt hij uit, “maar ze kosten ook veel geld.
En wie betaalt dat? De klant natuurlijk. Het is allemaal geld dat uit onze zakken wordt gehaald.”
Wat wil hij dan precies?
“Dat de kortingsbonnen verdwijnen! En dat er iets gebeurt tegen de woekerprijzen. Winkels
maken te veel winst en de gewone man in de straat kan dat niet meer betalen.”

35

Net zoals Robin Hood de rijken overviel om de armen te helpen, mikt de Bonnenman altijd op
grote ketens.
“De eigenaars van die winkels zijn toch rijk genoeg om het te kunnen betalen”, meent hij.
Blokker, MediaMarkt, Makro en Berca kwamen al aan de beurt.
De keren dat Norbert Verswijver de
producten ook echt kreeg, schonk hij
ze aan goede doelen. En de winkels zijn
gewaarschuwd: lees goed wat er op jullie
bonnen staat. Zeker de kleine lettertjes!

Wettenkrakers
Hallo, ik ben Robin Hood, een dief maar ook
een held. Ik stal geld van de rijken en deelde het
uit aan de armen. Er zijn nog mensen zoals ik:
ze breken de wet om de wereld beter te maken.
Ik stel ze graag aan je voor …

Wettenkrakers | Jorinde Berben

40

Wettenkrakers

Meer lezen?
Wettenkrakers, Jorinde Berben,
Talentbib 5

Jorinde Berben | Pieter Fannes

De bonnenman wil laten zien dat winkels
trucs gebruiken om mensen te lokken en de
muffinman redt voedsel uit afvalcontainers.
Misschien ken je Malala wel, die strijdt om
iedereen naar school te laten gaan. Of Daens,
een held van eigen bodem! Weet je ook wie
Ghandi is? Of Rosa Parks? In dit heldenboek leer
je ze allemaal kennen!

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

5
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origineel

heel anders dan al het andere

combineren

twee of meer dingen samen gebruiken

het laminaat

planken voor een vloer

de media

kranten, tijdschriften, radio, televisie en internetsites

de woekerprijs

veel te hoge prijs

in stijgende lijn gaan steeds beter worden. De acties worden steeds beter. De acties kennen steeds een beter resultaat. Ze leveren steeds meer geld op.

naar de winkel lokken De kortingsbonnen zijn alleen maar gemaakt om mensen naar
de winkel te laten komen en om hen daar dingen te laten kopen
die ze niet altijd nodig hebben.
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Wat is een verwijswoord?
Een verwijswoord verwijst naar iets dat (of iemand die) al eerder vernoemd werd.
Verwijswoorden zorgen ervoor dat we niet steeds hetzelfde woord moeten herhalen.
Bv.

Op een ochtend zag een reiger paling zwemmen in de Swalm.

Nee, dacht hij, dat is mijn smaak niet. Ik wil het neusje van de zalm.

a Lees de tekst. De onderstreepte woorden zijn verwijswoorden. Vul in waar ze naar verwijzen.

Voor zijn eerste grote actie in 2007 verzamelde de Bonnenman Match-bonnetjes over het
hele land. Toen kocht hij voor 6 000 euro aan diepvrieskervel. En ja hoor, hij betaalde met een
heleboel bonnetjes en een halve euro. De winkel gaf hem gelijk, op de bonnetjes
stond niet dat je ze niet mocht combineren.

1 hij verwijst naar de Bonnenman
2 hem verwijst naar de Bonnenman
3 ze verwijst naar de kortingsbonnen
b Kleur in de tekst bij vraag a:
nog twee andere verwijswoorden.
c

Waarom noemt Norbert Verswijver zichzelf ‘Robin Hood’?
Net zoals Robin Hood de rijken overviel om de armen te helpen, onderneemt de
Bonnenman acties om goede doelen te steunen. Hij richt zijn acties op grote, rijkere
winkelketens.

d Wat wil de Bonnenman bereiken met zijn acties?
De Bonnenman wil dat de kortingsbonnen verdwijnen en dat er iets gedaan wordt aan de
woekerprijzen.

e Leg uit in je eigen woorden. Vul de betekenis aan in het woordenschatkader.
1 De acties van de Bonnenman gaan in stijgende lijn. (r. 15)
2 De kortingsbonnen zijn alleen maar gemaakt om mensen naar de
winkel te lokken. (r. 30)
f

Kleur in de tekst:
de conclusie die de Bonnenman formuleert voor de winkels.

W

de conclusie
iets wat je te weten komt
door het uit iets anders af
te leiden, het besluit
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Voer een kort gesprek over
‘kleine lettertjes’.
Je komt deze kleine
lettertjes niet alleen tegen
op bonnen, maar ook op
verkoopsovereenkomsten.
Meer info: www.wikifin.be/nl/
kleine-lettertjes-laat-u-nietdoen

g Wat bedoelt de Bonnenman met de ‘kleine lettertjes’? (r. 43)
De taalweter op p. 9 kan je helpen.
Bv. De kleine lettertjes zijn regeltjes waarmee je rekening
moet houden als je de bon gebruikt.

h Onderzoek een bon die je meebracht en bespreek met je buur.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

De Muffinman
De supermarkt ligt vol met lekkers dat niemand nog wil kopen. Het
is te oud, of er zit een vlekje op, of het is net over datum. Weet je wat
daarmee gebeurt? De winkels gooien het weg. Het verdwijnt in grote containers, en wordt dan vernietigd met de rest van ons afval. Dat
is best jammer want veel van dat eten is nog perfect eetbaar.

5

Lekkers tussen het vuilnis

© Nicolas Maeterlinck / BELGA

2

Steven de Geynst wou zijn steentje bijdragen aan de oplossing van dat probleem. Hij haalde
het eten dat nog goed was uit de containers. Dan gaf hij het weg, of hij kookte ermee voor
mensen die het nodig hadden. Zeven jaar lang ging dat goed.
Maar toen hij op een avond twee zakken misbakken muffins uit de container haalde, werd hij
betrapt. De rechter vond dat hij de muffins gestolen had van de winkel.
Later werd hij gelukkig wel vrijgesproken. De tweede rechter luisterde naar Stevens verhaal. Hij
had namelijk een afspraak met de winkelier dat hij het eten uit de containers mocht halen. De
Muffinman vecht nog altijd tegen voedselverspilling. Samen met de winkels wil hij hier iets aan
doen. Hij hoopt zo dat er steeds minder mensen honger lijden.

10

15

Ook wij gooien thuis soms eten weg
dat nog goed is. In de grafiek
hiernaast zie je wat we het meest
weggooien.
20

Wettenkrakers | Jorinde Berben

Wettenkrakers
Hallo, ik ben Robin Hood, een dief maar ook
een held. Ik stal geld van de rijken en deelde het
uit aan de armen. Er zijn nog mensen zoals ik:
ze breken de wet om de wereld beter te maken.
Ik stel ze graag aan je voor …

Veel groenten en fruit worden zelfs
niet geoogst omdat ze niet mooi
genoeg zijn. Maar zou een kromme
komkommer niet gewoon even
lekker zijn?
Wettenkrakers

Meer lezen?
Wettenkrakers, Jorinde Berben,
Talentbib 5

Jorinde Berben | Pieter Fannes

De bonnenman wil laten zien dat winkels
trucs gebruiken om mensen te lokken en de
muffinman redt voedsel uit afvalcontainers.
Misschien ken je Malala wel, die strijdt om
iedereen naar school te laten gaan. Of Daens,
een held van eigen bodem! Weet je ook wie
Ghandi is? Of Rosa Parks? In dit heldenboek leer
je ze allemaal kennen!

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

5

NF-cover-200x200.indd 19,21
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W

een steentje bijdragen aan ergens aan meehelpen
de muffin

de verspilling

iets wat verloren gaat terwijl het nog gebruikt kan worden

honger lijden

honger hebben

de grafiek

overzichtelijke tekening met lijnen en getallen

a Zet de zinnen in chronologische volgorde. Nummer ze van 1 tot 3.
3

De rechter zegt dat Steven de muffins stal.

1

Steven haalt eten uit containers om weg te geven aan mensen
die het nodig hebben.

2

Steven wordt betrapt als hij twee zakken misbakken muffins steelt.

W

chronologisch
gerangschikt volgens
volgorde van tijd

b Schrijf jouw mening over de Muffinman.

c

Noteer de gelijkenissen en de verschillen tussen Robin Hood, de Bonnenman en de Muffinman
in de tabel.
Gebruik daarvoor de leesteksten en de ontdekplaat.
Robin Hood
Droeg een groen hoedje.

De Bonnenman

De Muffinman

Draagt ook een groen hoedje.

Draagt geen groen hoedje.

Vocht tegen de rijke adel.

Vecht tegen de grote, rijke

Vecht tegen voedselverspilling.

Snelle kinderen maken de
oefening per twee. Dat
kan ook in een contract- of
hoekenwerk.
Bespreek de gelijkenissen
en verschillen mondeling.
Leerlingen die de oefening
niet schriftelijk maakten,
kunnen dan sneller aanpikken.

winkelketens.

Werd veroordeeld.

Werd niet veroordeeld.

Werd ook veroordeeld maar
daarna vrijgesproken.

Is een held uit een verhaal. Is een echt persoon.

Is een echt persoon.
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3

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon belangrijke informatie terugvinden in de tekst.
Ik kon invullen waarnaar verwijswoorden verwijzen.

26
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Naam: 

Datum:

BON 1

BON 2

GOED VOOR ÉÉN HUISWERKVRIJE DAG
TIJDENS HET EERSTE TRIMESTER

GOED VOOR ÉÉN HUISWERKVRIJE DAG
TIJDENS HET TWEEDE TRIMESTER

Deze bon kun je één keer gebruiken tijdens het eerste trimester in het
vijfde leerjaar.
De bon kan enkel gebruikt worden om een huistaak te skippen.

Deze bon kun je één keer gebruiken tijdens het tweede trimester in
het vijfde leerjaar.
De bon kan enkel gebruikt worden om een huistaak te skippen.

BON 3

BON 4

GOED VOOR ÉÉN HUISWERKVRIJE DAG
TIJDENS HET DERDE TRIMESTER

GOED VOOR EEN KWARTIER
EXTRA SPEELTIJD

Deze bon kun je één keer gebruiken tijdens het derde trimester in het
vijfde leerjaar.
De bon kan enkel gebruikt worden om een huistaak te skippen.

Deze bon kun je één keer gebruiken in het vijfde leerjaar.
Minstens zes leerlingen moeten hun bon inleveren.
Deze bon kan niet gebruikt worden bij regenweer.
Deze bon kan niet gebruikt worden wanneer er een toets wordt
afgenomen.

BON 5

BON 6

GOED VOOR EEN EXTRA MUZIEKLES

GOED VOOR EEN FILMPJE TIJDENS DE
LES

Deze bon kun je één keer gebruiken in het vijfde leerjaar.
Minstens zes leerlingen moeten hun bon inleveren.
Deze bon kan niet gebruikt worden als de leraar verkouden is. Deze
bon kan niet gebruikt worden wanneer er een toets wordt afgenomen.

BON 7
GOED VOOR EEN VOORLEES–
KWARTIERTJE VAN DE JUF OF MEESTER
Deze bon kun je één keer gebruiken in het vijfde leerjaar.
Minstens vier leerlingen moeten hun bon inleveren.
Deze bon kan niet gebruikt worden als het buiten sneeuwt. Dan moet
je een sneeuwpop maken.
Deze bon kan niet gebruikt worden op een moment dat er een toets
wordt afgenomen.
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Thema 1 - les 8 - kopieerblad 1

Deze bon kun je één keer gebruiken in het vijfde leerjaar.
Minstens vijf leerlingen moeten hun bon inleveren.
Deze bon kan niet gebruikt worden wanneer er een toets wordt
afgenomen.

BON 8

Thema 1 – les 9

Sorry!
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, lezen, luisteren en spreken
een brief schrijven om ‘sorry’ te zeggen
75 minuten

Samenhang

Materialen

In dit thema gaat het over kleine regels en wetten die worden
overtreden: in de klas, op school en elders. Goede afspraken zorgen
ervoor dat het schooljaar aangenaam verloopt.
Soms moet je ‘sorry’ zeggen.

Digitaal
>> bordboek
>> per leerling een pc/
laptop/tablet

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 27-30
>> bronnenblad 1

Hoofddoel van de les
Een formulier invullen met informatie over henzelf.
Andere doelen
Bij het schrijven van brieven, kaarten en e-mails de gepaste
schrijfconventies gebruiken.
Op basis van op hun leeftijd afgestemde teksten: conclusies,
bedoeling en hoofdpersoon afleiden, relaties (oorzaakgevolg), persoonlijke gevoelens en mening weergeven over
handelswijze hoofdpersoon.
Op basis van op hun leeftijd afgestemde gesproken verhalen:
relaties (oorzaak-gevolg), persoonlijke gevoelens en mening
weergeven over handelswijze hoofdpersoon.
Bereid zijn op een veilige, verantwoorde manier mondeling te
communiceren via media, multimedia en sociale media.
Strategieën
Volgende schrijfstrategieën zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Voor het schrijven: het publiek bepalen.
>> Na het schrijven: reflecteren op het schrijfproces en
schrijfproduct aan de hand van vastgelegde criteria.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
De gevoelens en behoeften van anderen herkennen, er zich mee
verantwoordelijk voor voelen en er respectvol mee omgaan.

Voorbereiding
>> Bekijk vooraf de website http://sorrybox.lidk.be/brief/index.php.
De leerlingen vullen het webformulier in op kopieerbladen om de wet van de privacy niet te schenden.
Ze kunnen de ‘sorrybrief’ ook mailen.
>> Indien je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), download dan bronnenblad 1 uit de
downloadbare bundel op het lerarengedeelte van bingel.be. Je hebt het nodig voor lesfase 1.
L5 - Thema 1 - les 9 - lesgang
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Coöperatieve werkvorm in deze les
>> denken - delen - doen

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In lesfase 5 kun je de leerlingen erop wijzen dat ze respectvol met de gevoelens en behoeften van anderen
moeten omgaan.

Brug naar andere leergebieden
Indien je voldoende computers of tablets ter beschikking hebt, kun je de sorrybrief laten mailen in een ICT- of
mediales.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Spreken over fouten maken en spijt hebben
Coöperatief leren: denken - delen - doen
Je kent het wel. Je doet iets fout en je krijgt spijt. Wat doe je dan?
2 Gedicht ‘Strafwerk’ van Frank Eerhart beluisteren en bespreken
Projecteer de tekst van het gedicht ‘Strafwerk’. Lees het gedicht
expressief voor.
>> Wat vind jij van het strafwerk dat de ik-persoon moet maken?
>> Wat kun je doen als je je leraar geërgerd hebt? (sorry zeggen)
3 Gedicht ‘Gekinderlokt’ van Shel Silverstein lezen en bespreken
Lees het gedicht in het taalschrift en los de oefeningen 1a tot 1d op.

bronnenblad 1

taalschrift p. 27-28

Bespreek de antwoorden die de leerlingen schreven bij oefening 1d
klassikaal.
4 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk het lesdoel:
Waarschijnlijk maakte je wel eens een fout en heb je er spijt van. Je
schrijft een ‘sorrybrief’ naar deze persoon. Het invullen van een formulier
helpt je op weg om je brief stap per stap op te bouwen.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
5 Formulier invullen
De leerlingen vullen individueel de vragenlijst in bij oefening 2.
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taalschrift p. 28-29
Schrijfstrategie 1: Ik denk
waarover ik ga schrijven.
Schrijfstrategie 4: Ik lees
mijn werk na.

6 Sorrybrief schrijven
Op basis van de info die je hebt ingevuld in het formulier, schrijf je bij
oefening 3 je persoonlijke sorrybrief uit.

taalschrift p. 30
TIP! Laat de leerlingen de
sorrybrief mailen. In het
taalschrift maken ze hun
kladwerk.
TIP! Heb je te weinig
computers, laat dit deel dan
afwerken tijdens hoeken- of
contractwerk.

Controleren en reflecteren
7 Afsluiten met klassikale bespreking
De leerlingen krijgen de kans om te vertellen over de ‘sorrybrief’ die ze
schreven.
>> Aan wie schreef je je sorrybrief?
>> Waarom schreef je de brief?
>> Hoe vermijd je dezelfde fout in de toekomst?
>> Vond je het moeilijk om een sorrybrief te schrijven?
>> Welke stap vond je moeilijk om in te vullen?
>> Ben je tevreden met het resultaat? Waarom (niet)?
>> Zou je graag een reactie krijgen op de brief? Waarom (niet)?
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

TIP! Als een leerling van de
klas een sorrybrief ontvangt,
kun je kort even bespreken
wat hij of zij ervan vond, hoe
hij of zij de brief ervaart.

taalschrift p. 30
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
Instructiegevoelige leerlingen
>> krijgen bij oefening 1b een voorbeeld.
>> laten hun werk nakijken voor ze de mail versturen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> luisteren naar de voordracht van ‘Gekinderlokt’ door de leraar of door
een goede lezer.
>> zoeken bij oefening 1b samen met de leraar naar één voorbeeld.
>> noteren zelf bij oefening 1b nog één voorbeeld.
>> mogen de schrijfwijze van woorden vragen.
>> laten hun werk nakijken voor ze de mail versturen.

L5 - Thema 1 - les 9 - lesgang

87

les 9

Sorry!
Ik kan een (digitaal) formulier invullen met informatie over mezelf.

1

Laat het gedicht van Shel
Silverstein eventueel door een
expressieve lezer voorlezen. Of
lees het zelf voor.

Lees het gedicht en beantwoord de vragen.

Gekinderlokt

5

10

15

20

25

Vanmorgen werd ik ontvoerd
door drie gemaskerde mannen.
Ze hielden me aan op straat,
ze wilden me snoepjes geven
en toen ik die niet aannam,
greep eentje me in de kraag,
draaide mijn arm op mijn rug
en gooide me achterin
een Amerikaanse auto,
nadat hij me geboeid had
met een zware, verroeste ketting
Ze hadden me ook geblinddoekt,
dat ik niet zag waar ik heenging
en katoen in mijn oren gestopt
dat ik ze niet kon verstaan.
Na zo’n dertig kilometer,
na zo ongeveer twintig minuten,
brachten ze mij uit de auto
naar een vochtige, tochtige kelder,
smeten me daar in een hoek
en gingen het losgeld halen.
Eentje bleef bij me achter
met een schietgeweer op mijn maag:
Als ik weg wou, schoot hij me neer.
Daarom ben ik te laat, meneer.

Bron: Kidnapped!, A light in the Attic, Shel Silverstein, vertaald door Willem Wilmink

a Wie is het hoofdpersonage in het gedicht?
het ik-personage

b Kleur in het gedicht:
drie voorbeelden waaruit blijkt dat het hoofdpersonage overdrijft.
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c

Waarom overdrijft het hoofdpersonage?

Het gedicht is een en al
overdrijving omdat het
gefantaseerd is.

Omdat hij te laat is op school en een smoes
moet verzinnen.

d Welke reden zou jij geven als je te laat op
school aankomt? Schrijf op en bespreek
met je buur.

2

Vul het formulier in.

Sorry!
Mijn naam is:

Tegen deze persoon wil ik graag sorry zeggen:

Hier gebeurde het:
 op school

 thuis

 op straat

 tijdens een hobby


Dit is er gebeurd en daarom wil ik sorry zeggen:

28
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Ik heb er spijt van:
 Ja

 Nee

Ik voelde me toen zo:
 blij

 teleurgesteld

 boos

 gekwetst

 verdrietig

 bang


Ik denk dat de ander zich zo voelde:
 blij

 teleurgesteld

 boos

 gekwetst

 verdrietig

 bang


Ik wil het goedmaken door:
 een karweitje te doen

 weer gewoon te doen

 sorry te zeggen

 elkaar met rust te laten
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3

Schrijf een vlotte tekst met de antwoorden die je invulde in de velden bij oefening 2.
Denk aan hoofdletters en leestekens.

4
2

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon een formulier invullen met informatie over mezelf.

30
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Strafwerk
Ik moet niet zo lollig zijn.
Ik moet niet zo lollig zijn.
Honderd keer moet ik dit schrijven.
Wat een onzin: honderd keer!
Omdat ik een vlieg liet drijven
in de thee van de mijnheer.
En het was niet eens een echte,
één van plastic, heel mooi groen.
Ik vond het een goeie, hij een slechte.
Zoiets hoorde ik niet te doen.
Dus nou mag ik regels schrijven.
Stom gedoe, bah flauwe vent.
Ik zal nog eens iets bekennen.
Leuk hoor als je eerlijk bent!
Ik moet niet zo lollig zijn.
U moet niet zo lullig zijn.

Uit: Honderd keer moet ik dit schrijven (Frank Eerhart)
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Thema 1 – les 10

Woorden net als zicht, gezicht, hond,
Nederland en vissen
Domein:
Onderwerp:

Lesduur:

spelling
woorden met ch en cht – woorden met -d op het einde van een woord – verdubbeling
van de medeklinker na a, e, i, o, u – hoofdletter bij aardrijkskundige namen: straten,
steden en landen
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kennen de spellingmoeilijkheid bij woorden met
g of ch, gt of cht en bij woorden die eindigen op d. Ze kennen
de verdubbelingsregel. Die spellingmoeilijkheden worden
verder ingeoefend. De regel voor het hoofdlettergebruik bij
aardrijkskundige namen wordt aangebracht.

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
>> cd

Lesdoelen

Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> dicteekaartjes
(kopieerblad 2)
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC
Diversen
>> schrijflei

Hoofddoelen van de les
>> Woorden met g of ch correct schrijven.
>> Woorden met gt of cht correct schrijven.
>> Woorden die eindigen op d of t correct schrijven.
>> Woorden met een verdubbeling van de medeklinker correct
schrijven.
>> Hoofdletters gebruiken en erover reflecteren bij
aardrijkskundige namen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een
gemeenschappelijk doel.

Voorbereiding
>> Voorzie de rubriceeroefening (kopieerblad 1) voor alle leerlingen.
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 2): voorzie voor de helft van de leerlingen dictee 1, voor de andere
helft dictee 2. Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart. Zo kunnen ze de woorden
en zinnen eerst bekijken om ze daarna te bedekken en op te schrijven.
>> Voorzie de nodige materialen voor leerlingen met een IAC.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee
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Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen werken bij verschillende oefeningen samen. Ze bespreken de strategie om een woord op de
juiste manier te schrijven, ze houden een partnerdictee ... Zo werken ze samen om spellingmoeilijkheden
correct te leren schrijven.

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit de vorige les aan de hand van een
woorddictee. Laat de woorden mondeling spellen of op een schrijflei
schrijven. Geef onmiddellijk feedback.
>>
>>
>>
>>
>>

temperatuur
Wafels
weduwe
bazig
jaarlijks

schrijflei

Vandaag was de ... hoog.
... eet ik ook graag.
De ... was eenzaam.
Soms zijn mijn vrienden een beetje ...
Toch kijk ik er ... naar uit.

2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de topprent. Verduidelijk dat deze prent woorden bevat die
ze leerden schrijven in het vierde leerjaar. Leg ook uit dat er nieuwe
woorden en spellingregels aan bod komen.
Laat de leerlingen de woorden noemen en bespreek ze naar betekenis
en spellingmoeilijkheid. Rubriceer de woorden.
Die woorden zijn:
>> als zich/gezicht: lach, nacht
>> als hond: drietand
>> als vissen: professor, horrorfilm, skeletten, appartement
>> aardrijkskundige namen: Duitsland, Brussel

spellingschrift p. 7
(topprent)

3 Directe instructie
Bespreek de vier inhouden waarop deze les focust:
Woorden net als zich/gezicht schrijven
Zet een woord met ch/cht (net als zich en gezicht) van de topprent
op het bord (lacht of nacht). Model zelf of laat modellen hoe je de
moeilijkheid aanpakt.
Wijs op het verschil tussen g en ch. Neem lach als voorbeeld. Meestal
schrijf je een g. De woorden met ch moet je onthouden (onthoudstrategie).
Wijs op het verschil tussen woorden met gt of cht. Bespreek en merk op
dat je bij ‘na’ een korte klank hoort. Demonstreer met het schema dat je
zo komt tot het schrijven van ‘cht’. Wijs ook op de uitzonderingen (zegt,
legt, ligt). Bespreek de regelstrategie uit het spellingschrift.
Woorden net als hond schrijven
Zet het woord met eindletter d (net als hond) van de topprent op het
bord (drietand). Model zelf of laat modellen hoe je de moeilijkheid
aanpakt. Bespreek daarbij de regelstrategie uit het spellingschrift.
Bespreek en demonstreer dat je bij twijfel over d of t het woord moet
verlengen. Demonstreer dit aan de hand van drietand.
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spellingschrift p. 117 en 122
TIP! Herhaal de strofe uit het
spellied.

spellingschrift p. 122

Aardrijkskundige namen schrijven
Zet de aardrijkskundige naam van de topprent op het bord (Brussel).
Model zelf of laat modellen hoe je de moeilijkheid aanpakt. Bespreek
daarbij de regelstrategie uit het spellingschrift. Bespreek dat alle
aardrijkskundige namen (steden, landen, provincies, werelddelen ...) een
hoofdletter krijgen.
Woorden net als vette vissen zonnen tussen kwallen schrijven
Zet het eerste woord met verdubbeling (net als vette vissen zonnen tussen
kwallen) van de topprent op het bord (professor). Bespreek het woord,
zowel naar betekenis als naar spellingmoeilijkheid. Model of laat modellen
hoe je de moeilijkheid aanpakt. Bespreek daarbij de regelstrategie uit
het spellingschrift. Bespreek elke klankgroep en merk op dat je bij ‘fe’
op het einde een korte klank hoort. Demonstreer met het schema hoe
je komt tot het schrijven van één klinker en twee medeklinkers. Licht
toe dat professor een woord is als vissen vanwege ‘fe’ en de verdubbelde
medeklinker die erna komt. Sta ook stil bij woorden als turnen, kisten ...
Daar hoor je ook een korte klank, maar niet op het einde van een
klankgroep.
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
De leerlingen bespreken in duo de kolommen van de rubriceeroefening.
Daarbij herhalen ze voor elkaar om welke moeilijkheid het gaat en hoe
ze die aanpakken. Ze gebruiken hiervoor het kopieerblad. De leerlingen
noteren de woorden in de juiste kolom.

spellingschrift p. 128

spellingschrift p. 123

TIP! Herhaal het verenkel- en
verdubbellied.

kopieerblad 1

Laat woorden bedenken met de moeilijkheid. Rubriceer ze op het bord
en laat een leerling de gebruikte strategie modellen.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van visueel dictee
Laat de leerlingen oefening 1 oplossen.

spellingschrift p. 7

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening nog twee voorbeeldwoorden
bij elke moeilijkheid. Voorbeelden van andere veelgebruikte woorden
zijn: apparaat, pannenkoek, gezicht, lachend, aanbod, bekend, Afrika,
Europa.
>> houden een partnerdictee met hun schrijflei.
Instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening zelf nog twee
voorbeeldwoorden met de moeilijkheid en schrijven die op hun
schrijflei. Ze vergelijken die woorden met de woorden van een
instructieonafhankelijke leerling.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken in groep de oefening onder jouw begeleiding.
>> staan stil bij de moeilijkheid en hoe je die aanpakt. Modellen om de
beurt.
>> krijgen begeleiding rond hoe je een woord nakijkt.
L5 - Thema 1 - les 10 - lesgang
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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 stukje
juist geschreven is.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Inoefening (25 minuten)
6 Kort herhalen van de leerstof
Projecteer de topprent of bekijk ze in het spellingschrift. Geef de
opdracht om zoveel mogelijk woorden van de topprent op de schrijflei
te schrijven. De leerlingen verbeteren de woorden door hun werk naast
dat van hun buur te leggen en te bespreken. Bij verschillend geschreven
woorden leggen ze aan elkaar uit hoe ze te werk zijn gegaan. Eventueel
roepen ze hulp in van de leraar.
7 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2-7 oplossen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken de oefeningen zelfstandig, inclusief de
uitbreidingsoefeningen.
>> De leerlingen werken per twee. Ze geven elkaar vier topwoorden en
schrijven er een kort verhaaltje mee.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst de oefeningen met jou en met de
instructieafhankelijke leerlingen.
>> maken alleen de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken in miniklas de oefeningen onder begeleiding.
>> modellen om de beurt de eerste opdracht van elke oefening.
>> krijgen waar nodig hulp bij de oefeningen.
Oefening 2
Laat de leerlingen het woord hardop verlengen zodat ze horen of ze t of
d moeten schrijven.
Oefening 3
Laat de leerlingen de korte klank aanduiden in het groen. Laat ze
modellen en dan pas aanvullen.
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spellingschrift p. 7
(topprent)

spellingschrift p. 8-9

Oefening 4
Begeleid sterk en stuur bij om het doelwoord te bereiken.
Oefening 6
Laat de leerling modellen. Dat betekent: de korte klank aanduiden in het
groen, de uitzonderingen (ligt, zegt en legt) in het achterhoofd houden.
Wijs op het onthoudwoord (glimlach).
Oefening 7
Bespreek de oefening. Merk op dat niet enkel aardrijkskundige namen een
hoofdletter krijgen: ook eigennamen en het eerste woord van de zin.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.

zorg- en zelfevaluatiemodel
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

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

spellingschrift p. 10

Leerling 1
1 Ik wil graag pizza. Het is echter al heel laat.
2 De skeletten zijn eng.
3 De speurneus probeert een misdaad op te lossen.
4 De politie legt mij een verbod op.
5 Het is ochtend en het is druk in Brussel.
6 Binnen vijf minuten eet ik een kroket in Gent.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

echter, skeletten,
misdaad

verbod

Woorden in zin

Brussel, kroket

ochtend, minuten, Gent

Leestekens/
hoofdletters

Totaal /10

Leestekens: een punt bij het einde van elke zin
Hoofdletters bij het begin van de zin: Het en
binnen
5

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

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Leerling 2
1 Het is zomer. Het is nochtans koud buiten.
2 De duivel heeft een drietand.
3 Ik wil graag een robot.
4 Er is een overvloed aan eten.
5 In Duitsland woont een verdachte professor.
6 Ik koop een biljet naar Parijs.
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Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

nochtans, drietand

robot, overvloed

Woorden in zin

Duitsland,
professor, biljet

verdachte, Parijs

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Leestekens: een punt bij het einde van elke zin
Hoofdletters bij begin van de zin: In en Ik
5

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

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

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

spellingschrift p. 10

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening zelfstandig op.
>> vergelijken en bespreken de teksten in duo.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening als partnerwerk op.
>> bespreken met hun partner welk tekstje ze zullen schrijven en op
welke moeilijkheden ze moeten letten.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
>> De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben (compenserende maatregel).
Integratieoefening
>> maken de oefening in groep onder begeleiding van de leraar.
>> modellen telkens de aanpak van de moeilijkheden in hun tekst.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Partnerdictee
>> krijgen een eigen dictee dat de inhoud(en) van hun les behandelt.
Integratieoefening
>> krijgen een aparte integratieoefening die alleen inhouden uit leerjaar
4 behandelt.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
De volgende spellingweek komt de werkwoordspelling aan bod. We herhalen de tegenwoordige tijd. Laat de
leerlingen het linkerdeel van het werkwoordschema al eens bekijken. Herhaal begrippen als werkwoord, pv.,
stam, tijd, ja-neevraag ...
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les 10

Woorden net als zich, gezicht, hond,
Nederland en vissen

1

De leerlingen lezen de
woorden in de linkerkolom.
Ze spreken elk woord in stilte
uit, dekken het af en schrijven
het woord in de zin. Nadien
verbeteren ze zelf aan de hand
van de linkerkolom. Kijk de
verbetering achteraf na.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.
woorden net als zich/gezicht
nochtans

Nochtans

spellingweter 13 en 32
is het niet zo donker.
echter

echter

Het is

zich

Hij verveelt

volle maan.

lach

Die jongen heeft een prachtige

lach

de nacht

De professor kijkt tv tot laat in de

nacht

zich

geen seconde.
.
.

woorden net als hond

spellingweter 31
drietand

de drietand

De duivel heeft een

de misdaad

De politie treedt op tegen de

.
misdaad

.

woorden net als Nederland

spellingweter 45

Brussel

Het Atomium staat in

Duitsland

Duitsland

Brussel

.

is een mooi land.

woorden net als vissen

spellingweter 33
professor

de professor

De

de horrorfilm

Het was een spannende

de skeletten

In de film doken veel

ontwerpt een nieuwe wereldbol.
horrorfilm
skeletten

.
op.

Thema 1 - les 10
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2

Verleng het woord en vul aan met d of t. Schrijf het woord in de juiste kolom.
het akkoord
het kleed

– de drietand
– het apparaat

– het biljet

– de misdaad

– de godsdienst

– de kroket

– het losgeld

– het kwartet

woorden met t

3

woorden met d

biljet

godsdienst

akkoord

aanbod

kroket

kwartet

drietand

kleed

apparaat

resultaat

misdaad

losgeld

orfilm

hersenschudd
(d/dd)
pass
(s/ss)
af
(f/ff )

ing

agier

zett
en
(t/tt)

app artem
ent
(p/pp)
(m/mm)

horrorfilm

eil
(l/ll)

hersenschudding

snoep
(p/pp)

en

snoepen

passagier

profess
(s/ss)

or

professor

afzetten

op
off
ering
(p/pp) (f/ff )

opoffering

appartement

skel
(l/ll)

skeletten

ett
en
(t/tt)

Ik twijfel.

misdaad

3 De hoofdstad van België is (B)

Brussel

4 Ik ben het met je eens. Ik ga (a)

akkoord

5 De sterren staan aan de hemel. Het is (n)

Thema 1 - les 10
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.

.
.
nacht

6 De soldaat heeft een opdracht. Hij vertrekt op (m)
7 Ik weet niet wat te doen. Ik voel me (m)

.
vermommen

2 Ik wil niet dat ze me herkennen. Ik ga me (v)
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eilanden

anden

Vul aan met een juist woord. De eerste letter krijg je.
1 Hij kreeg vijf jaar cel voor die (m)

8

– het resultaat

Deze oefening kan perfect per
twee verbeterd worden. De
leerlingen lezen om de beurt
een woord voor en vergelijken.
Bij een foute schrijfwijze kan
het woord nog eens verlengd
worden. Kijk de verbetering
achteraf na.

Vul de ontbrekende letters aan. Bedek de woorden en schrijf ze op.
horr
(r/rr)

4

– het aanbod

.
missie

machteloos

.
.

Fout? Verbeter.

Deze oefening is gericht
op controle. Stimuleer de
leerlingen om elk woord
grondig na te kijken. Als ze
twijfelen, zetten ze een kruisje
en zoeken ze het woord
op of vragen ze hulp aan
een klasgenoot of aan jou:
bespreek de schrijfwijze dan
met hen. Als een woord fout
geschreven is, dan verbeteren
ze in de verbeterkolom.
Deze oefening kan per twee
verbeterd worden. Kijk de
verbetering achteraf na.

5

Vul de zin aan met het juiste woord.
1 want of wand

Er hangt een schilderij aan de

2 nood of noot

Help jij altijd een mens in

wand
want

Mama vindt dat mooi,

het fleurt het huis op.

nood

?

noot

De meneer stikte bijna in een
3 bont of bond

.

.
bond

Elke voetbalploeg is aangesloten bij de

Die rijke voetballer draagt soms een jas gemaakt van
4 eet of eed

De koning legt de
Wat

5 raad of raat

eet

.

af.

raat
raad

.
zodat je geen bijensteek krijgt.

Vul aan met ch, cht of gt. Bedek het woord en schrijf het op.
1 Het is al acht

3 Mama ligt

licht

uit?” vraagt papa.

ligt

nog in bed.

4 Zij moet nocht
5 Ze zegt

acht

uur. Tijd om naar school te vertrekken.

2 “Doe jij het licht

nochtans

ans ook gaan werken.

zegt

dat ze zo dadelijk zal opstaan.

6 Soms klaagt

klaagt

mama over het vele werk.

7 Toch heeft ze elke dag een glimlach

7

bont

hij daarna als feestmaaltijd?

De bij maakt honing in een
De imker geeft goede

6

eed

.

op haar gezicht

.

glimlach / gezicht

Schrijf de zinnen over met hoofdletters op de juiste plaats.
1 ik ga morgen naar brussel met julia.
Ik ga morgen naar Brussel met Julia.

2 zij woont in de muntstraat in leuven.
Zij woont in de Muntstraat in Leuven.

3 ze komt uit rome, een stad in italië.
Ze komt uit Rome, een stad in Italië.

Thema 1 - les 10
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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

Schrijf een tekstje over wat jou het meest of minst ergert. Gebruik zeker volgende woorden:
hersenschudding – kaper – passagier – gevaarlijk – hagedis

10

102
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Naam: 

Datum:

Nr.

Zet de woorden in de juiste kolom.
de kennis – het bospad – de missie – de passagiers – het evenwicht – Spanje – knipperde –
de opluchting – het akkoord – onnozel – het overleg – Ieper – de Europalaan – de misdaad – prachtig

WOORDEN NET ALS

WOORDEN NET

ZICH/GEZICHT

ALS HOND




















WOORDEN NET ALS

AARDRIJKSKUNDIGE

VETTE VISSEN ZONNEN TUSSEN KWALLEN

NAMEN
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Naam: 

Datum:

Nr.

Zet de woorden in de juiste kolom.
de kennis – het bospad – de missie – de passagiers – het evenwicht – Spanje – knipperde –
de opluchting – het akkoord – onnozel – het overleg – Ieper – de Europalaan – de misdaad – prachtig
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WOORDEN NET ALS

WOORDEN NET

ZICH/GEZICHT

ALS HOND

het evenwicht

het bospad

de opluchting

het akkoord

prachtig

de misdaad

het overleg






WOORDEN NET ALS

AARDRIJKSKUNDIGE

VETTE VISSEN ZONNEN TUSSEN KWALLEN

NAMEN

de kennis

Ieper

de missie

Spanje

de passagiers

de Europalaan

knipperde



onnozel



L5 - Thema 1 - les 10 - kopieerblad 1 - correctiesleutel

Naam: 

Datum:

Nr.

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

woorden

1 Ik wil graag pizza. Het is echter al
heel laat.
2 De skeletten zijn eng.
3 De speurneus probeert een
misdaad op te lossen.
4 De politie legt mij een verbod op.

zinnen

5 Het is ochtend en het is druk in
Brussel.
6 Binnen vijf minuten eet ik een
kroket in Gent.

Leerling 1

woorden

zinnen

1 Het is zomer. Het is nochtans
koud buiten.
2 De duivel heeft een drietand.
3 Ik wil graag een robot.
4 Er is een overvloed aan eten.
5 In Duitsland woont een
verdachte professor.
6 Ik koop een biljet naar Parijs.

Leerling 2

woorden

1 Ik wil graag pizza. Het is echter al
heel laat.
2 De skeletten zijn eng.
3 De speurneus probeert een
misdaad op te lossen.
4 De politie legt mij een verbod op.

zinnen

5 Het is ochtend en het is druk in
Brussel.
6 Binnen vijf minuten eet ik een
kroket in Gent.

Leerling 1

woorden

zinnen

1 Het is zomer. Het is nochtans
koud buiten.
2 De duivel heeft een drietand.
3 Ik wil graag een robot.
4 Er is een overvloed aan eten.
5 In Duitsland woont een
verdachte professor.
6 Ik koop een biljet naar Parijs.

Leerling 2

woorden

1 Ik wil graag pizza. Het is echter al
heel laat.
2 De skeletten zijn eng.
3 De speurneus probeert een
misdaad op te lossen.
4 De politie legt mij een verbod op.

zinnen

5 Het is ochtend en het is druk in
Brussel.
6 Binnen vijf minuten eet ik een
kroket in Gent.

woorden

zinnen

1 Het is zomer. Het is nochtans
koud buiten.
2 De duivel heeft een drietand.
3 Ik wil graag een robot.
4 Er is een overvloed aan eten.
5 In Duitsland woont een
verdachte professor.
6 Ik koop een biljet naar Parijs.

L5 - Thema 1 - les 10 - kopieerblad 2
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Thema 1 – les 11

Even tijd voor werkwoorden
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken
werkwoorden en persoonsvormen herkennen
50 minuten

Samenhang

Materialen

Werkwoorden herkennen en de persoonsvorm aanduiden: dat
kwam aan bod in les 6 van dit thema. In het vierde leerjaar leerden
de leerlingen over de tegenwoordige en de verleden tijd en pasten
ze die ook toe in spellinglessen. In de eerste les taaldenken van
thema 2 reflecteren de leerlingen over de volgende aspecten van
werkwoorden: persoon en werkwoord, enkelvoud en meervoud,
stam, uitgang, infinitief.

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule
voor IAC

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Reflecteren op de tijd van een werkwoord: tegenwoordige en
verleden tijd en klankverandering.

Folio
>> 	taalschrift p. 31-35
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC
Diversen
>> enkele woordenboeken

Andere doelen
>> Werkwoordsvormen herkennen en erover reflecteren:
infinitief, persoonsvorm.
>> De persoonsvorm herkennen en verwoorden als het
zinsdeel dat een handeling, een gebeurtenis of toestand
uitdrukt, informatie geeft over de tijd waarin het zich
afspeelt.
>> Termen gebruiken: werkwoord, persoonsvorm, tijd,
tegenwoordige en verleden tijd.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het
groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten: hulp
vragen en aanvaarden, hulp bieden.

Voorbereiding
>> Laat de leerlingen enkele werkwoorden opzoeken en wijs op de werkwoordsvormen die erachter staan.
>> Voorzie de nodige materialen voor leerlingen met een IAC.

Coöperatieve werkvorm in deze les
>> denken - delen - doen
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Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De lessen taaldenken bieden de kans om met de leerlingen na te denken over hoe onze taal opgebouwd is. De
systematiek van het Nederlands is erg complex, en daarom betreft het moeilijke leerstof. Stimuleer leerlingen
daarom om hulp te vragen aan anderen als het moeilijk is en om anderen te helpen.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 De persoonsvorm herhalen
Maak oefening 1 en 2 individueel in het taalschrift. Overleg nadien met je
buur over de antwoorden.
Verbeter klassikaal.
2 Tegenwoordige versus verleden tijd herhalen
Coöperatief leren: denken - delen - doen
Lees het tekstje ‘Blijf weg van de sporen’ bij oefening 3 in je taalschrift. Geef
achtereenvolgens twee opdrachten:
>> In welke tijd is dit artikel geschreven: de tegenwoordige of verleden tijd?
>> Hoe weet je dat dit artikel in de tegenwoordige of de verleden tijd staat?
Waaraan zie je dat?
Bespreek dit in een onderwijsleergesprek.

taalschrift p. 31

taalschrift p. 32

Waarom staat het artikel in de tegenwoordige tijd? Kun je het in de andere
tijd schrijven? Wat moet je dan doen? Kan dat bij dit verhaal?
Bespreek dit in een onderwijsleergesprek.
3 Op het lesdoel focussen
Je leert vandaag dat werkwoorden vaak kunnen aangeven of iets nu
gebeurt of vroeger. We spreken dan over tegenwoordige en verleden tijd.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Persoonsvormen als tegenwoordige of verleden tijd herkennen
We lezen samen de taalweter ‘Wat is de tijd van een werkwoord?’
Maak oefening 4 in je taalschrift.
Verbeter klassikaal.
5 Tekst van tegenwoordige tijd naar verleden tijd aanpassen
Maak oefening 5 in je taalschrift.
Verbeter klassikaal.
6 Werkwoordvormen rubriceren
In de tabel van oefening 6 vind je enkele werkwoorden uit de vorige les. Je
schrijft de persoonsvormen van die werkwoorden in de verleden tijd.
Verzin per twee nog twee werkwoorden die te maken hebben met ‘boetes’
(bijvoorbeeld: straffen, betalen, overtreden, mogen, moeten, oppakken,
aanhouden, beboeten ...). Vul ze aan in het schema. Zoek alle vormen, je
mag een woordenboek gebruiken.
Verbeter klassikaal.

taalschrift p. 32

taalschrift p. 33

taalschrift p. 34

woordenboeken

Vergelijk de persoonsvormen in de tegenwoordige en de verleden tijd. Wat
valt je op?
L5 - Thema 1 - les 11 - lesgang
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>> Wijs de leerlingen op de werkwoorden in de verleden tijd die
van klank veranderen en de werkwoorden die niet van klank
veranderen. Laat de leerlingen naast de vorm van de verleden tijd
ook de corresponderende vorm van de tegenwoordige tijd geven.
Bijvoorbeeld: schrok - schrik.
>> De leerlingen stellen zo vast dat er twee systemen zijn om van een
tegenwoordige een verleden tijd te maken: iets aan de pv toevoegen
of de klinker van de pv veranderen.
We spreken dus van werkwoorden met klankverandering en van
werkwoorden zonder klankverandering in de verleden tijd. We gebruiken
dit schema in de volgende les taaldenken opnieuw en gaan dieper in op
de gelijkenissen en verschillen. We lezen de taalweter ‘Welke werkwoorden
veranderen van klank? Welke niet?’

taalschrift p. 35

Controleren en reflecteren
7 Reflecteren en samenvatten
Wat leerde je?
>> Er bestaat een middeltje om de meeste persoonsvormen snel te vinden:
de ja-neevraag.
>> Een werkwoord kan in de tegenwoordige of de verleden tijd staan.
De persoonsvorm duidt de tijd aan: de tegenwoordige of verleden tijd. Toch
wil dat niet altijd zeggen dat iets nu gebeurt of vroeger gebeurde.
Er zijn wat afwijkingen. Bijvoorbeeld:
>> In de zin ‘Morgen is hij op reis’ geeft de tegenwoordige tijd de toekomst
weer.
>> De zin ‘Gisteren kom ik thuis en de hond brengt plots mijn pantoffels’
staat in de tegenwoordige tijd, hoewel ‘gisteren’ naar het verleden
verwijst.
>> De pv van de zin ‘Ik ben vandaag teruggekomen’ staat in de
tegenwoordige tijd, hoewel de handeling in het verleden gebeurde.
Hoe merk je dat het verhaal zich nu of vroeger afspeelt?
(Bijvoorbeeld: aan het werkwoord, aan woordjes zoals morgen, gisteren,
nu).
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.
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taalschrift p. 35
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
>> maken oefening 4 en 5 individueel.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken oefening 4 en 5 per twee.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken oefening 4 en 5 in miniklas onder begeleiding.

L5 - Thema 1 - les 11 - lesgang
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les 11

Even tijd voor werkwoorden
Ik kan de persoonsvorm aanduiden in een zin.
Ik kan persoonsvormen herkennen in zinnen in de tegenwoordige en de verleden tijd.
Ik kan een voorbeeld geven van een werkwoord dat in de verleden tijd van klank verandert.

1

De leerlingen maken de
oefening eerst individueel.
Vervolgens overleggen ze met
hun buur.

Lees het krantenartikel.

Mening: Wel Belg, niet gek.
In Wetteren moet een speeltuin weg. Dat kan
je lezen op pagina drie van deze krant. De
buurman vindt dat kinderen er te veel lawaai
maken. Ja, je leest het goed. Kinderen zijn hier
een soort last.
Ik geef het toe: ik wil mijn kinderen soms ook
achter het behang plakken. Maar nu gaat het
echt te ver. We geven GAS-boetes aan jongeren
met een broodje op een trap. Of aan een vrouw
die een kersenpit op de grond gooit.
Dat uitleggen aan mensen uit andere landen
is steeds moeilijker. Mensen lachen ons uit. Ze
vinden dat we bekrompen zijn.

Onverdraagzaam. Ik probeer hen te overtuigen
dat we niet allemaal zo zijn. Dat sommigen wel
open, verdraagzaam, respectvol met anderen
omgaan.

Bron: Wablieft, nr. 1001

2

Onderstreep de persoonsvormen in deze zinnen uit het artikel.
Tip: Om de persoonsvorm te vinden, stel je een ja-neevraag.
1 In Wetteren moet een speeltuin weg.
2 De buurman vindt dat kinderen er te veel lawaai maken.
3 Ja, je leest het goed.
4 Kinderen zijn hier een soort last.
5 Ik wil mijn kinderen soms ook achter het behang plakken.
6 Maar nu gaat het echt te ver.

Thema 1 - les 11
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3

Lees het krantenartikel. Onderstreep alle persoonsvormen.

Blijf weg van de sporen
Op en over treinsporen lopen is heel gevaarlijk.
Dat is de boodschap van Infrabel. Dit bedrijf
beheert de Belgische spoorwegen. Moet een
trein remmen? Daar heeft hij heel wat tijd en
afstand voor nodig. Grijpt een trein je? Dan heb je bijna geen kans om dat te overleven. Vorig jaar
stierven 15 mensen op de sporen in België. Spoorlopen heeft ook grote gevolgen voor anderen.
Treinen stoppen en krijgen vertraging. Dat kost veel tijd en geld. Boetes voor spoorlopen starten
bij 450 euro.
Bron: Wablieft, nr. 1118

Lees het krantenartikel.

Surfers in de problemen op zee
Vorig weekend raakten twee surfers in de
problemen op de Noordzee. De wind waaide er
harder dan 7 beaufort. Het waaide harder dan
50 kilometer per uur. Surfen is dan verboden
aan onze kust. Een van de surfers moest gered

© Volodymyr Nik / Shutterstock.com

4

worden met een helikopter. Voor beide surfers kwamen de hulpdiensten met ziekenwagens en
reddingsboten.
Gouverneur Decaluwé vindt dat gemeenten aan de kust strenger moeten zijn. Hij stelt voor om
roekeloze surfers een GAS-boete te geven.
Bron: Wablieft, nr. 975

a Onderstreep alle persoonsvormen.
b Kleur elke persoonsvorm:
als die in de tegenwoordige tijd staat.
als die in de verleden tijd staat.
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Wat is de tijd van een werkwoord?
Dat zie je aan de persoonsvorm. Heeft de spreker het over de tegenwoordige tijd (nu) of over
de verleden tijd (vroeger)?
Tegenwoordige tijd

Het regent.
Dat is niet zo erg.
Ik kan nu toch niet buiten.

5

Verleden tijd

Gisteren regende het.
Dat was erg.
Ik kon geen fietstocht maken.

Herschrijf het stukje tekst in de verleden tijd.

Zie tip ‘Viersporenbeleid’.
Bespreek even dat zijn in de
zinsdelen in de tegenwoordige
tijd mag blijven, maar dat je
het ook in de verleden tijd
mag schrijven.

Dat uitleggen aan mensen uit andere
landen is steeds moeilijker. Mensen
lachen ons uit. Ze vinden dat we
bekrompen zijn. Onverdraagzaam. Ik
probeer hen te overtuigen dat we niet
allemaal zo zijn.

Dat uitleggen aan mensen uit andere landen was
steeds moeilijker. Mensen lachten ons uit. Ze vonden
dat we bekrompen zijn/waren. Onverdraagzaam.
Ik probeerde hen te overtuigen dat we niet allemaal zo zijn/waren.
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34
zwaai
storm
stop
ben
beland
ontvang
begroet
geef
lijkt
spuw

heb

stormen
stoppen
zijn
belanden
ontvangen
begroeten
geven
lijken
spuwen

hebben

Onderwerpen
Ik
... jij (na het
werkwoord)

zwaaien

Infinitief

hebt

spuwt

lijkt

geeft

begroet

ontvangt

belandt

bent

stopt

stormt

zwaait

Onderwerpen
Jij (voor het
werkwoord)

Enkelvoud

hebt

spuwt

lijkt

geeft

begroet

ontvangt

belandt

is

stopt

stormt

zwaait

hebben

spuwen

lijken

geven

begroeten

ontvangen

belanden

zijn

stoppen

stormen

zwaaien

Werkwoordvormen

Onderwerpen
We, jullie, zij,
de acties van de
Bonnenman ...

Meervoud

Persoonsvorm

Onderwerpen
Hij, zij, de man,
de juf ...

Tegenwoordige tijd
Meervoud

had

spuwde

leek

gaf

begroette

hadden

spuwden

leken

gaven

begroetten

ontvingen

belandden

belandde
ontving

waren

stopten

stormden

zwaaiden

was

stopte

stormde

zwaaide

Onderwerpen
Onderwerpen
We, jullie, zij,
Ik, jij (voor het
de mensen ...
werkwoord),
jij (na het werkwoord), hij, zij, de
Bonnenman ...

Enkelvoud

Verleden tijd

gehad

gespuwd

geleken

gegeven

begroet

ontvangen

beland

geweest

gestopt

gestormd

gezwaaid

Andere vorm

6
Vul de tabel uit les 6 verder aan. Vul aan met twee werkwoorden die met boetes te maken hebben.
Je mag een woordenboek en het werkwoordschema uit je spellingschrift gebruiken.
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Welke werkwoorden veranderen van klank? Welke niet?

gehad

De meeste werkwoorden krijgen in de verleden tijd -de(n) of -te(n) bij de stam.
Bv. speel – speelde, werk – werkte, hoor – hoorde ...
Raar, het is
‘ik hoopte’,
Sommige werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd.
maar niet
Bv. geef – gaf, drink – dronk, loop – liep ...
‘ik loopte’?

Hoe weet ik of een werkwoord wel of niet van klank
verandert?

hadden

Daar bestaat jammer genoeg geen trucje voor.
Of toch: veel luisteren en lezen.
Je kunt ook een lijstje aanleggen van werkwoorden die van klank veranderen.

Hoe verliep de les voor jou?

had

7

Ik kon persoonsvormen herkennen in zinnen in de tegenwoordige en
de verleden tijd.
Ik kon een voorbeeld geven van een werkwoord dat in de verleden tijd van
klank verandert.

hebben

heb

hebt

hebt

hebben

Ik kon de persoonsvorm aanduiden in een zin.
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Thema 1 – les 12

Taalspel: wat nu?
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

spreken, schrijven luisteren
rollenspellen maken en spelen
25 minuten

Samenhang
In dit thema gaat het over kleine regels en wetten die worden
overtreden: in de klas, op school en elders. De leerlingen hebben
enkele teksten gelezen over mensen die een GAS-boete hebben
gekregen. Die mensen spelen een hoofdrol in het rollenspel dat ze
tijdens deze les maken en spelen.

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

Materialen
Digitaal
>> bordboek
Folio
>> kopieerbladen 1-6
>> kopieerbladen uit les 4
Diversen
>> facultatief: timer of klokje

Andere doelen
>> Een aan de speelsituatie aangepaste en aangename
spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing,
tempo, toonhoogte).
>> Genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het
eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen,
onderwerpen, de beleving.
Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven.
Spreken met verzorgd en aangepast tempo , aangepast
volume en klankkleur.
Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doelen
>> Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen.
>> Op een constructieve manier met feedback omgaan.

Voorbereiding
>> Zorg ervoor dat de kopieerbladen uit les 4 opnieuw gebruikt kunnen worden.
>> Voorzie voldoende bewegingsruimte voor de leerlingen.
>> Laat de leerlingen enkele hoofddeksels en brillen meebrengen als verkleedmateriaal.
TIP! Voorzie in de klas een kist met verkleedspullen.
>> Maak je geen gebruik maak van de bordles (digitaal schoolbord), maak dan een kopie van de kopieerbladen
uit het lerarengedeelte van bingel.be.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
>> Stimuleer in lesfase 2 om op zoek te gaan naar een humoristische wending in het rollenspel.
>> Wijs er in lesfase 4 op om elkaar tips en opmerkingen te geven op een vriendelijke en constructieve manier.
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Brug naar andere leergebieden
>> Laat de rollenspellen spelen in een les muzische opvoeding.
>> Film de rollenspellen en zet ze op de klasblog.

Lesgang
Oriënteren en plannen

1

1 Terugblikken op de teksten van les 4
In les 4 lazen jullie in groepjes een krantenartikel over een persoon die een
GAS-boete kreeg. We bespraken toen hoe die persoon de straf had kunnen
ontlopen.
Projecteer de titels van de teksten of toon ze aan de hand van de
kopieerbladen. Laat de leerlingen in één zin zeggen waarover de tekst
ging.

kopieerbladen 1-6

2 Op het lesdoel focussen
Straks spelen jullie een kort rollenspel aan de hand van de teksten uit les 4.
Vooraf zoeken we samen naar de personages. We verzinnen er misschien
zelfs enkele bij.
Op het einde van de les speel je het rollenspel voor de klas. Hou daarbij
rekening met volgende zaken:
>> Geef elk personage een gepaste stem.
>> Spreek duidelijk en luid genoeg.
>> Zorg ervoor dat de ‘stouterd’ uit de tekst een ‘Graag Aangename Straf’
krijgt. Humor mag!

Hoofddoel uitvoeren en verwerken

2

3 De personages in de teksten zoeken
Vertel dat elke krantenkop de titel van een rollenspel wordt. Vraag de
leerlingen welke personages er in elk rollenspel zullen meespelen.
Projecteer de namen van de personages op het bord.
Toon de personages aan de hand van de kopieerbladen.
4 Het rollenspel kort uitschrijven
Verdeel de klas in groepen. Kies voor dezelfde (lees)groepen als in
lesfase 4 uit les 4. Geef elke groep zijn kopieerblad.
Schrijf het rollenspel kort uit. Je krijgt maximum tien minuten. Zorg ervoor
dat elk personage minstens twee zinnen zegt. Meer mag!
5 Het rollenspel spelen en bespreken
Elke groep speelt zijn rollenspel.
Spreek met de leerlingen af dat het publiek de acteurs niet mag storen.

116

L5 - Thema 1 - les 12 - lesgang

TIP! Noteer op de stippen
nog enkele andere
personages die de leerlingen
voorstellen.

kopieerbladen 1-6
kopieerbladen uit les 4
TIP! Geef een timer of
zandloper aan elk groepje of
zet een digitale timer op het
bord.

Controleren en reflecteren

3

6 Het lesdoel evalueren
Koppel na het spelen terug naar het lesdoel.
>> Vond je de Graag Aangename Straf die de ‘stouterd’ kreeg goed bedacht?
Waarom (niet)?
>> Was het duidelijk welke personages meespeelden in het rollenspel?
>> Sprak elk personage met een gepaste stem?
>> Sprak elk personage luid genoeg?
>> Wat vond je moeilijk bij het schrijven van de zinnen?
>> Verliep de samenwerking in jouw groepje vlot? Waarom (niet)?
>> Hoe vond je het om iemand anders te spelen?
>> Welk personage had je liever gespeeld?

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> werken volledig zelfstandig.
Instructiegevoelige leerlingen
>> krijgen tips bij het schrijven van hun zin of zinnen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> schrijven samen met de leraar hun zin.
>> hoeven hun zin niet helemaal te noteren.

Na de les
Vraag elke leerling om tegen de volgende les (vrij lezen) een boek naar keuze mee te brengen.
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Naam: 

Datum:

Rollenspel bij tekst A
BROODJE ETEN OP TRAPPEN KERK:
DRIE UUR IN POLITIEKANTOOR
Personages
––
––
––
––

Jens
twee agenten
mama van Jens
schepen van preventie












––
––
––
––
––
––
––
––
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Vond je de Graag Aangename Straf die de ‘stouterd’ kreeg goed bedacht? Waarom (niet)?
Was het duidelijk welke personages meespeelden in het rollenspel?
Sprak elk personage met een gepaste stem?
Sprak elk personage luid genoeg?
Wat vond je moeilijk bij het schrijven van de zinnen?
Verliep de samenwerking in jouw groepje vlot? Waarom (niet)?
Hoe vond je het om iemand anders te spelen?
Welk personage had je liever gespeeld?
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Nr.

Naam: 

Datum:

Nr.

Rollenspel bij tekst B
TWINTIG SLUIKSTORTERS
KRIJGEN GAS-BOETE
Personages
–– enkele sluikstorters
–– burgemeester
–– schepen











––
––
––
––
––
––
––
––

Vond je de Graag Aangename Straf die de ‘stouterd’ kreeg goed bedacht? Waarom (niet)?
Was het duidelijk welke personages meespeelden in het rollenspel?
Sprak elk personage met een gepaste stem?
Sprak elk personage luid genoeg?
Wat vond je moeilijk bij het schrijven van de zinnen?
Verliep de samenwerking in jouw groepje vlot? Waarom (niet)?
Hoe vond je het om iemand anders te spelen?
Welk personage had je liever gespeeld?
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Naam: 

Datum:

Rollenspel bij tekst C
TWEE 14-JARIGEN BESTRAFT DOOR
POLITIE OMDAT ZE TAK BREKEN
Personages
––
––
––
––

twee kinderen
twee agenten
woordvoerder van de politie
woordvoerder van de burgemeester












––
––
––
––
––
––
––
––
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Vond je de Graag Aangename Straf die de ‘stouterd’ kreeg goed bedacht? Waarom (niet)?
Was het duidelijk welke personages meespeelden in het rollenspel?
Sprak elk personage met een gepaste stem?
Sprak elk personage luid genoeg?
Wat vond je moeilijk bij het schrijven van de zinnen?
Verliep de samenwerking in jouw groepje vlot? Waarom (niet)?
Hoe vond je het om iemand anders te spelen?
Welk personage had je liever gespeeld?
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Nr.

Naam: 

Datum:

Nr.

Rollenspel bij tekst D
BIBLIOTHEEK VOERT NIEUW SANCTIEBELEID
MET GAS-BOETES IN
TE LUID PRATEN? 350 EURO BOETE!
Personages
–– bibliothecaris
–– burgmeester
–– schepen van cultuur











––
––
––
––
––
––
––
––

Vond je de Graag Aangename Straf die de ‘stouterd’ kreeg goed bedacht? Waarom (niet)?
Was het duidelijk welke personages meespeelden in het rollenspel?
Sprak elk personage met een gepaste stem?
Sprak elk personage luid genoeg?
Wat vond je moeilijk bij het schrijven van de zinnen?
Verliep de samenwerking in jouw groepje vlot? Waarom (niet)?
Hoe vond je het om iemand anders te spelen?
Welk personage had je liever gespeeld?
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Naam: 

Datum:

Nr.

Rollenspel bij tekst E
MINDERBEGAAFDE MAN SPEELT DWARSFLUIT OP STRAAT: 50 EURO GAS-BOETE
Personages
–– Xavier
–– twee inspecteurs van de politie
–– gemeenteraadslid











––
––
––
––
––
––
––
––
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Vond je de Graag Aangename Straf die de ‘stouterd’ kreeg goed bedacht? Waarom (niet)?
Was het duidelijk welke personages meespeelden in het rollenspel?
Sprak elk personage met een gepaste stem?
Sprak elk personage luid genoeg?
Wat vond je moeilijk bij het schrijven van de zinnen?
Verliep de samenwerking in jouw groepje vlot? Waarom (niet)?
Hoe vond je het om iemand anders te spelen?
Welk personage had je liever gespeeld?
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Naam: 

Datum:

Nr.

Rollenspel bij tekst F
GAS-BOETE VOOR EIGENAAR
ONTSNAPTE HOND
Personages
–– Ingrid
–– politieagent
–– enkele buurtbewoners











––
––
––
––
––
––
––
––

Vond je de Graag Aangename Straf die de ‘stouterd’ kreeg goed bedacht? Waarom (niet)?
Was het duidelijk welke personages meespeelden in het rollenspel?
Sprak elk personage met een gepaste stem?
Sprak elk personage luid genoeg?
Wat vond je moeilijk bij het schrijven van de zinnen?
Verliep de samenwerking in jouw groepje vlot? Waarom (niet)?
Hoe vond je het om iemand anders te spelen?
Welk personage had je liever gespeeld?
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Thema 1 – les 13

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

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

Materialen
Diversen
>> boek naar keuze van de
leerling

Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een eigen boek of een bibliotheekboek meebrengen.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Begeleid leerlingen die niet graag lezen om een boek op maat te vinden. Bied hun verschillende tekstsoorten
aan, bijvoorbeeld: strips, informatieve boeken, fictieboeken in alle soorten genres.
Peil naar hun interesses en geef aarzelende lezers extra kansen om te vertellen over wat ze gelezen hebben.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Je mag lezen in een boek naar keuze, bijvoorbeeld: een verhaal, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift of nog iets anders.
>> Wie graag digitaal leest, mag kiezen voor een boek uit de Talentbib of
uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn heel compact. Je leest ze binnen de
voorziene tijd helemaal uit.
Je kunt de leerlingen toestaan om samen in een informatief boek
te lezen. Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. Geef de
samenlezers een aparte plaats in de klas, zodat ze de individuele
‘stillezers’ niet storen.
Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?
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Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Maak dan een tekening van het
hoofdpersonage. Om de tien pagina’s maak je een nieuwe versie. Leg op
het einde uit waarom je telkens de aanpassingen hebt gedaan.
>> Lees je in een non-fictieboek? Maak dan een collage van tekeningen die
aansluiten bij wat je gelezen hebt. Om de tien pagina’s voeg je een nieuw
element toe aan je collage.

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

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Las je in een fictieboek? Lees dan je favoriete verhaalfragment van
maximum vijftien regels voor. Wees expressief! Je klasgenoten geven
feedback: Wat doe je goed? Wat kan beter?
>> Las je in een non-fictieboek? Ga dan in je boek op zoek naar één weetje
dat je interessant vond. Deel het met je klasgenoten.

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

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Het boek lezen
Laat de leerlingen vrij lezen in een boek naar keuze.

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

TIP! Lees tijdens het vrije
leesmoment zelf in een boek
(modelling). Of begeleid
een zwakke lezer bij het
lezen, bijvoorbeeld door te
duolezen met de leerling,
samen een informatief boek
te lezen of extra duiding te
geven.

4 Met een 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.

L5 - Thema 1 - les 13 - lesgang

125

Thema 1 – les 14

Werkwoorden in de tegenwoordige tijd
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
herhaling werkwoorden in t.t. (1)
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kennen het werkwoordschema om de persoonsvorm
in de tegenwoordige tijd te schrijven. Dat schema wordt verder
ingeoefend.

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
>> cd (werkwoordenrap)
>> dvd (clip
werkwoordenrap)

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Persoonsvormen in de tegenwoordige tijd correct
vervoegen.
>> Werkwoordsvormen die geen persoonsvorm zijn correct
schrijven.
Andere doelen
Leestekens gebruiken en erover reflecteren: punt, vraagteken,
uitroepteken.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Op een constructieve manier met feedback omgaan.

Folio
>> 	spellingschrift p. 11-14
>> dicteekaartjes
(kopieerblad 1)
>> wandplaat
werkwoordschema
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC

Voorbereiding
>> Kopieer de kopieerkaartjes (kopieerblad 1): voorzie voor de helft van de leerlingen dictee 1, voor de andere
helft dictee 2. Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart. Zo kunnen ze de woorden
en zinnen eerst bekijken om ze daarna te bedekken en op te schrijven.
>> Voorzie de nodige materialen voor leerlingen met een IAC.

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

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen werken deze les samen met een partner voor het partnerdictee. Ze bespreken samen de
werkwijze van de werkwoorden en leren uit de feedback van de ander. Ze onderzoeken samen hoe ze het
probleem kunnen aanpakken.
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Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit de vorige les aan de hand van een
woorddictee. Laat de woorden mondeling spellen of op een schrijflei
schrijven. Geef onmiddellijk feedback.
>>
>>
>>
>>
>>

nachten
losgeld
Brussel
appartement
glimlach

schrijflei

Nog vier ... slapen en Elien verjaart.
De ontvoerders vragen veel ...
De hoofdstad van België is ...
Wij hebben een groot ...
Hanne toonde haar mooiste ...

2 De moeilijkheid inductief ontdekken
De leerlingen lezen de toptekst uit de bordles. Vraag hen welke
woordsoort de vetgedrukte woorden zijn. Laat hen verwoorden dat
werkwoorden woorden zijn die vertellen wat het onderwerp in de zin
doet, is of wordt. Verduidelijk het onderwerp van deze les: werkwoorden
juist schrijven in de tegenwoordige tijd.
3 Directe instructie
Onderwerp en persoonsvorm zoeken
Laat de leerlingen verwoorden wat de eerste stappen zijn om een
werkwoord correct te schrijven in de tegenwoordige tijd, namelijk op
zoek gaan naar het onderwerp en kijken of het werkwoord een pv is
of niet. Probeer het antwoord zoveel mogelijk van de leerlingen zelf te
laten komen.
Herhaal eerst met de leerlingen hoe je een onderwerp zoekt: wie doet
of is iets? Nadien herhaal je met de leerlingen hoe je werkwoorden
zoekt in de rest van de zin. Omdat je een pv snel moet kunnen
herkennen, kun je de ja-neevraag gebruiken.
Projecteer de zinnen uit de bordles. De leerlingen zoeken het
onderwerp en de pv. Het onderwerp wordt geel gemarkeerd, de
persoonsvorm wordt onderlijnd. Laat de werkwijze telkens modellen.
Schrijf de zinnen voor deze lesfase op het bord als je niet over een
digitaal bord beschikt:
>> De stam blijft over.
>> Daar plakt de uitgang vast.
>> Ik zet ‘hij’ ervoor.
>> De professor legt uit.
De pv bespreken
Laat de leerlingen verwoorden wat de volgende stappen zijn in het
werkwoordschema nadat je het onderwerp en de persoonsvorm
gevonden hebt, namelijk kijken of het om enkelvoud of meervoud gaat
en om welke persoon het gaat. Verduidelijk dat je bij twijfel naar het
onderwerp kijkt.
Bouw samen met de leerlingen het werkwoordschema verder op.
Bespreek hierbij de begrippen ‘infinitief’, ‘stam’ en ‘eerste, tweede, derde
persoon’.
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Projecteer de zinnen uit de bordles. De leerlingen zoeken het
onderwerp en de persoonsvorm en vervoegen de persoonsvorm
correct. Laat de werkwijze telkens modellen.
Schrijf de zinnen voor deze lesfase op het bord als je niet over een
digitaal bord beschikt:
>> kijken
De professor ... door haar microscoop.
>> kijken
... jij mee?
>> blijven De stam ... over.
>> worden Het ... nu anders.
>> hebben Hij ... genoemd.
>> zijn
Ze ... in beweging.
Bv. De professor kijkt door haar microscoop.
De leerlingen stellen de juiste vragen, namelijk: ja-neevraag, wie of wat
doet iets?
Wat is het onderwerp en wat is de pv? (de professor/kijkt)
Doorloop nu verder het schema met de leerlingen.
>> Is ‘kijkt’ enkelvoud of meervoud? (enkelvoud)
>> Welke persoon is het? (3e persoon)
>> Wat schrijven we dan? (stam + t)
>> Hoe vind je de stam van een werkwoord? (infinitief min -en, de stam lijkt
op de ik-vorm, maar je moet hem soms nog aanpassen)
Doorloop op die manier ook de andere zinnen met het
werkwoordschema.

TIP! De leerlingen schrijven
mee op een schrijflei.

Focus op genoemd uit de toptekst. Dat is een werkwoord, maar
geen persoonsvorm. Met andere woorden: je steekt het niet in het
werkwoordschema om het juist te schrijven. Om te weten of je
eindletter d of t schrijft, moet je verlengen of luisteren naar de laatste
klank voor de -en van de infinitief. De m trilt, je schrijft dus een d.
Focus ook even op zijn. Dat is de pv van een onregelmatig werkwoord.
Die pv vervoeg je dus niet met het werkwoordschema.
4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
De leerlingen zoeken per twee werkwoorden in de toptekst en
verwoorden de spellingregels door telkens het werkwoordschema te
doorlopen. Ze moeten dus telkens ook de ja-neevraag stellen.
Ze zoeken zelf nog enkele voorbeelden van een stam, een stam + t, een
infinitief en een werkwoord dat geen persoonsvorm is.
Laat de zelfbedachte werkwoordsvormen noemen in een zin. Schrijf die
woorden op het bord en laat een leerling de strategie modellen met het
werkwoordschema.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van visueel dictee
Laat de leerlingen oefening 1 oplossen.
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spellingschrift p. 11

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig na het inductief ontdekken en
bespreken van de moeilijkheid.
>> verbeteren hun werk in duo waarbij ze elkaar de gevolgde stappen
in het werkwoordschema modellen.
>> houden een partnerdictee met hun schrijflei.
Instructiegevoelige leerlingen
>> 	verwerken oefening 1 zelfstandig na het inductief ontdekken en
bespreken van de moeilijkheid.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken in groep oefening 1 onder jouw begeleiding.
>> overlopen telkens de stappen van het werkwoordschema. Modellen
daarbij om de beurt.
>> oefenen extra op het vinden van onderwerp en persoonsvorm.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Inoefening (25 minuten)
6 Kort herhalen van de leerstof
De leerlingen bekijken de zinnen uit de bordles. Ze zoeken met het
werkwoordschema de juiste schrijfwijze van het werkwoord. Ze spellen
de werkwoorden mondeling of schrijven ze op de schrijflei. Laat
modellen hoe ze het probleem aanpakken.
Schrijf volgende zinnen op het bord:
>> blijven
De kinderen ... lachen.
>> antwoorden Jarne ... niet op de vraag.
>> dansen
Ik ... heel graag.
>> landen
Het vliegtuig is ...
7 Schriftelijk oefenen
Laat de leerlingen oefening 2-5 oplossen.

schrijflei

spellingschrift p. 12-13

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken de oefeningen zelfstandig, inclusief de
uitbreidingsoefeningen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> 	overlopen eerst alle oefeningen met jou en met de
instructieafhankelijke leerlingen.
>> maken enkel de basisoefeningen.
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Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken in groep de oefeningen onder jouw begeleiding.
>> modellen om de beurt de eerste opdracht van elke oefening.
>> werken zo zelfstandig mogelijk de rest van de oefeningen af.
>> krijgen hulp waar nodig.
Oefening 2
Overloop de oefening volledig met de groep.
Oefening 3
Laat eerst de persoonsvorm in de zin met potlood onderlijnen. Verbeter
voor ze de persoonsvorm in de eerste kolom opschrijven.
Oefening 4
Laat eerst de stam van de werkwoorden aanbieden.
Oefening 5
Laat de zin eerst mondeling oplossen. Bespreek de persoon van het
onderwerp. Overloop met behulp van het werkwoordschema. Bespreek
ook eventuele andere moeilijkheden in de werkwoordsvorm.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 6. Ze
dicteren de hele zin en herhalen nadien de vetgedrukte woorden. Die
woorden schrijft de leerling op.
Leerling 1
1 brengen 	  Ik breng een pakje mee.
2 antwoorden 	  Jan antwoordt fout op de vraag.
3 rijden	 
Fietsers rijden op een fietspad.
4 tekenen	 
Elk kind tekent een dier.
5 werken	 
Sanne en Senne werken samen aan een taak.
6 schrijven 	  De juf schrijft een verhaal.
7 hebben 	  Hij heeft een nieuwe auto.
8 houden 	  Sander houdt van lezen.
9 vieren 	  Wij vieren haar verjaardag.
10 spellen	 
De juf spelt het woord.
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spellingschrift p. 14
dicteekaartjes (kopieerblad
1)

Leerling 2
1 lachen	 
Ik lach naar mijn broer.
2 landen	 
Het vliegtuig landt op het vliegveld.
3 worden	 
Mensen worden soms boos.
4 rekenen	 
De computer rekent snel.
5 maken	 
De ouders maken een lekker dessert.
6 geven	 
Ali geeft een bloem aan Bram.
7 zijn		  Hij is al groot.
8 vinden	 
Mats vindt lezen leuk.
9 vergeten	 
Wij vergeten soms een verjaardag.
10 twijfelen	 
Hij twijfelt soms aan zichzelf.
Totaal / 10 (1 punt per correct geschreven werkwoord)

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

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.
Hierbij kunnen ze de infinitief gebruiken die op het dicteekaartje staat.
Bij twijfel roepen ze hulp in. Het correcte woord schrijven ze op de twee
correctielijnen.
9 Integratieoefening
Laat de leerlingen oefening 7 oplossen.

spellingschrift p. 14

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> maken de oefening zelfstandig.
>> vergelijken en bespreken de zinnen in duo.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> maken de oefening in partnerwerk.
>> de zinnen met un partner
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> Heel zwakke spellers gebruiken het werkwoordschema op de bank.
Wie twijfelt, kan het schema doorlopen.
>> De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben (compenserende maatregel).
Integratieoefening
>> maken de integratieoefening in groep onder begeleiding van de
leraar.
>> bespreken de zinnen die ze opschrijven in de groep.
>> modellen de aanpak van de moeilijkheden in de zinnen.
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Leerlingen met een individueel aangepast curriculum
Partnerdictee
>> krijgen een eigen dictee dat de inhoud(en) van hun les behandelt.
Integratieoefening
>> krijgen een aparte integratieoefening die alleen inhouden uit leerjaar
4 behandelt.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek worden de werkwoorden in t.t. nogmaals herhaald. Laat leerlingen die het
moeilijk hebben extra oefenen op de persoonsvorm vinden, de werkwoordsvorm herkennen en de stam
vinden. Dit kun je doen met de oefeningen op Bingel en de instructiefilmpjes.
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les 14

Werkwoorden in de tegenwoordige tijd
De professor kijkt door haar microscoop en dus vraagt
Kim: “Wat ziet u, professor?”
“Werkwoorden”, legt de professor uit. “Geweldig hoe ze
in beweging zijn en veranderen.
Kijk je mee? Jij een lens, ik een lens.
Zie je die infinitief ‘noemen’?
Ik zet ‘ik’ ervoor en huppekee:
‘en’ valt eraf en de stam blijft over.
Let op: ik zet ‘hij’ ervoor en kijk:
daar plakt de uitgang ‘t’ al aan de stam vast.
Wij geleerden noemen dat verschijnsel ‘stam + uitgang’.”
“Wij gewone kinderen ook, professor. En nu ...”
Kim zet er ‘hij heeft’ voor.
“Nu wordt het ‘hij heeft genoemd’. ”
“Fantastisch!” zegt de professor. “Jullie zijn gewoon
geleerde kinderen!”

Spellingweter 34
1

Zo schrijf je werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

Markeer het onderwerp met geel en onderstreep de persoonsvorm.
1 De reizigers vervolgen hun weg.
2 De kippen lopen heel snel in hun ren.
3 Opeens hoor ik iets tegen het raam tikken.
4 Gisteren zijn de voetballers geland op het vliegveld.
5 Door het raam vliegt een papiertje naar buiten.
6 Tijdens het festival klinken de klanken over de weide.
7 Wat fladderen vleermuizen druk!
8 We zijn naar Frankrijk gevlogen.
9 Kom je zaterdag naar mijn feestje?
10 Heb je het geheim verteld?

Thema 1 - les 14
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2

Is het onderstreepte werkwoord een persoonsvorm of niet? Zet een kruisje in de juiste kolom.
Pv

×

1 Dat gerecht heeft me gesmaakt.
2 Wie legt de boeken klaar?

×
×

3 De eerste steen wordt gemetst.

3

4 Wij verhuizen volgende maand.

×

5 De buurvrouw vertelt alles wat ze weet.

×

6 Dat is een moeilijk woord.

×

7 Heeft de rechter die klacht aanvaard?

×

8 De verstuurde brief is aangekomen.

×

Zoek de persoonsvorm en schrijf die in de eerste kolom.
Vul dan het schema aan met de infinitief en de stam.

Zin

Infinitief
(ik zal ...)

Stam
(ik ...)

gaan

gaan

ga

vertrekt

vertrekken

vertrek

3 Iedereen draagt een reistas.

draagt

dragen

draag

4 In het vliegtuig staan veel stoelen.

staan

staan

sta

zoeken

zoeken

zoek

5 De mensen zoeken hun plaats.

zit

zitten

zit

7 Het toestel stijgt op in Brussel.

stijgt

stijgen

stijg

8 Even later landt het vliegtuig in Spanje.

landt

landen

land

6 Het liefst zit ik aan het raam.
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Persoonsvorm

2 Het vliegtuig vertrekt vroeg.

1 In de herfstvakantie gaan wij naar Spanje.

12

Geen pv
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Laat de leerlingen de
ja-neevraag stellen. Zo
ontdekken ze gemakkelijk wat
de persoonsvorm is, namelijk
het eerste woord in de janeevraag.

Laat de leerlingen de janeevraag stellen. Staat het
werkwoord op de eerste plaats
in de ja-neevraag, dan is het
een persoonsvorm.

4

5

Vul de tabel aan met de juiste vorm van de persoonsvorm.
Zin

1 persoon
enkelvoud

2 /3 persoon
enkelvoud

Meervoud

1 De agenten werken hard.

ik werk

Achmed werkt

wij werken

2 Ik verbrand mijn hand.

ik verbrand

hij verbrandt

jullie verbranden

3 Papa houdt me stevig vast. ik houd

jij houdt

Babs en Ischa houden

4 Wij luisteren niet altijd
goed.

ik luister

Anna luistert

zij luisteren

5 Ik bloed aan mijn been.

ik bloed

zij bloedt

jullie bloeden

6 Wij verwachten veel
huiswerk.

ik verwacht

Ella verwacht

wij verwachten

7 Op een boot word jij
misselijk.

ik word

Loïc wordt

Mali en Job worden

8 Mama en papa wachten
op de bus.

ik wacht

jij wacht

wij wachten

e

e

e

Laat de leerlingen de stappen
van het werkwoordschema
overlopen. Laat hen de stam
noteren in het blauw en de
aanvulling t in het groen. Zo
zien ze waar er dt hoort te
staan.

Vul de juiste vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd in.
Ik twijfel.
maken

1 maken

Wij

2 tekenen

Ondertussen

3 worden

De juf

4 praten

als we te veel

5 schijnen

Buiten

6 dromen

Ik

7 landen

landt
In mijn droom
een tropisch eiland.

8 ruiken

Het

9 roepen

Plots

10 antwoorden

Ik

tekent

Jarne.

wordt

boos

praten
schijnt

droom

ruikt
roept
antwoord

Fout? Verbeter.

alle oefeningen.

.
de zon.

van de vakantie.
het vliegtuig op

er naar wilde bloemen.
de juf.
snel op de vraag.
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6

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

7

Maak met de gegeven woorden een zin. Je mag de werkwoorden van vorm veranderen.
1 gezicht – afdrogen
Bv. Ik droog mijn gezicht af met een zachte handdoek.

2 Brussel – wonen
Bv. Later ga ik op een appartement in Brussel wonen.

3 professor – worden
Bv. De professor wordt kwaad als zijn proeven mislukken.

4 horrorfilm – kijken
Bv. Van mijn ouders mag ik niet naar die horrorfilm kijken.

14
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Naam: 

Datum:

Nr.

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

1

brengen

Ik breng een pakje mee.

1

lachen

Ik lach naar mijn broer.

2

antwoorden

Jan antwoordt fout op de
vraag.

2

landen

De helikopter landt op het
vliegveld.

3

rijden

Fietsen rijden op een
fietspad.

3

worden

Mensen worden soms
boos.

4

tekenen

Elk kind tekent een dier.

4

rekenen

De computer rekent snel.

5

werken

Sanne en Senne werken
samen aan een taak.

5

maken

De ouders maken een
lekker dessert.

6

schrijven

De juf schrijft een verhaal.

6

geven

Ali geeft een bloem aan
Bram.

7

hebben

Hij heeft een nieuwe auto.

7

zijn

Hij is al groot.

8

houden

Sander houdt van lezen.

8

vinden

Mats vindt lezen leuk.

9

vieren

Wij vieren haar verjaardag.

9

vergeten

Wij vergeten soms een
verjaardag.

10

spellen

De juf spelt het woord.

10

twijfelen

Hij twijfelt soms aan
zichzelf.

Leerling 1

Leerling 2

1

brengen

Ik breng een pakje mee.

1

lachen

Ik lach naar mijn broer.

2

antwoorden

Jan antwoordt fout op de
vraag.

2

landen

De helikopter landt op het
vliegveld.

3

rijden

Fietsen rijden op een
fietspad.

3

worden

Mensen worden soms
boos.

4

tekenen

Elk kind tekent een dier.

4

rekenen

De computer rekent snel.

5

werken

Sanne en Senne werken
samen aan een taak.

5

maken

De ouders maken een
lekker dessert.

6

schrijven

De juf schrijft een verhaal.

6

geven

Ali geeft een bloem aan
Bram.

7

hebben

Hij heeft een nieuwe auto.

7

zijn

Hij is al groot.

8

houden

Sander houdt van lezen.

8

vinden

Mats vindt lezen leuk.

9

vieren

Wij vieren haar verjaardag.

9

vergeten

Wij vergeten soms een
verjaardag.

10

spellen

De juf spelt het woord.

10

twijfelen

Hij twijfelt soms aan
zichzelf.
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Thema 1 – les 15

Een steentje bijdragen
aan betekenissen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

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

Samenhang

Materialen

In de les taaldenken – betekenissen consolideren en semantiseren
we de tekstwoorden en school- en instructietaal uit het thema.

Digitaal
>> bordboek
>> zorg- en evaluatiemodule
voor IAC

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Reflecteren op de betekenis van woorden en inzien dat
ze met elkaar in verband staan: hetzelfde betekenen, het
tegengestelde betekenen, onder eenzelfde bovenliggend
begrip thuishoren.
Andere doelen
>> Reflecteren op betekenis van woordgroepen en zinnen
zoals uitdrukkingen en vergelijkingen.
>> Reflecteren op het gebruik van het alfabet om alfabetisch
gerangschikte bronnen op adequate en functionele wijze te
hanteren.
>> Termen gebruiken: synoniem.

Folio
>> 	taalschrift p. 36-39
>> kopieerbladen 1-3
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC
Diversen
>> kladpapier

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doel
Groeien in verbondenheid: met zichzelf (IK), met de ander (JIJ), met
gemeenschappen (WIJ).

Voorbereiding
>>
>>
>>
>>

Kopieer voor elke leerling kopieerblad 1 met de woordbetekenissen.
Kopieer per groepje van vier leerlingen kopieerblad 2 en knip de woordkaartjes uit.
Kopieer per groepje van vier leerlingen kopieerblad 3 en knip de opdrachtkaartjes uit.
Voorzie de nodige materialen voor leerlingen met een IAC.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Een brede woordenschatbasis is essentieel om taalvaardig uit de hoek te komen. Hoe breder de woordenschat
waaruit de leerling kan putten, hoe gemakkelijker hij/zij boodschappen, ideeën en gevoelens kan overbrengen
bij anderen. Woordenschat kun je leren voor jezelf, maar het gaat gemakkelijker door nieuwe woorden actief te
gebruiken in een communicatieve situatie.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Letters combineren en de betekenis van het woord afleiden
Geef elke leerling een kladpapier.
Vandaag oefenen we de woorden die we in dit thema tegenkwamen. Je leert
die woorden kennen en gebruiken. Jullie krijgen de opdracht om de letters op
het bord te combineren tot een woord.
Schrijf de volgende letters op het bord:
oreigoel grfkmddenush

kladpapier

Noteer een aantal woorden die de leerlingen gemaakt hebben op bord.
Jullie hebben letters gecombineerd tot woorden. Wat betekent ‘combineren’?
2 Op het lesdoel focussen
Je oefent de woorden van dit thema in aan de hand van verschillende
oefenvormen.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Sleutelwoorden bij een woord van het thema bedenken
Coöperatieve werkvorm: denken-delen-doen
Verdeel de leerlingen in groepjes van ongeveer vier leerlingen. De
leerlingen voeren oefening 1 uit.
4 Oefeningen met woordbetekenissen maken en woorden op alfabetische volgorde zetten
De leerlingen maken oefening 2-6 zelfstandig.
5 Oplossingen bespreken
Bespreek de oplossingen van oefening 2-4 klassikaal.
Bespreek oefening 5 klassikaal, laat een aantal synoniemen opnoemen
en noteer die op het bord.
De duo’s die oefening 6 oplosten, zeggen om de beurt een
spreekwoord dat ze gevonden hebben. De andere leerlingen zeggen
wat het spreekwoord betekent. Als niemand het spreekwoord kent,
zoekt één leerling (of zoeken meerdere leerlingen) de betekenis op.
6 De instructie van een opdrachtkaartje uitvoeren en zeggen over
welk woord van het thema het gaat
Coöperatief leren: deken - delen - doen
Verdeel de leerlingen in groepjes van ongeveer vier leerlingen. Ze
voeren oefening 7 uit.

taalschrift p. 36
kopieerblad 2
TIP! Voorzie al tijdens de les
voor bepaalde leerlingen of
groepjes kopieerblad 1 met
de woordbetekenissen zodat
ze de betekenis kunnen
opzoeken.
taalschrift p. 36-38

taalschrift p. 36-38

taalschrift p. 39
kladpapier
kopieerblad 3

Controleren en reflecteren
7 Controleren of de woorden gekend zijn
Laat de leerlingen kopieerblad 1 voor zich nemen en de betekenissen
afdekken. Vraag welk woord ze nu nog moeilijk vinden.

kopieerblad 1
TIP! Knip de woordkaartjes
uit en lamineer ze. Zo kun je
ze meerdere jaren gebruiken.
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8 Reflecteren over alfabetisch ordenen
Vraag welke leerlingen moeite hadden met het alfabetisch ordenen.
Laat deze leerlingen de taalweter ‘Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?’
herlezen.
9 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

TIP! Zet de algemene
opdrachten op kaartjes
en laat de leerlingen een
opdracht trekken.
taalschrift p. 39
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.
Instructiegevoelige leerlingen
>> 	krijgen individueel of in groep uitleg bij oefening 2-6.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> 	werken oefening per oefening in miniklas onder begeleiding.
>> 	krijgen bij oefening 1 een voorbeeld van de leraar: ‘de overlast’ met
daarbij de sleutelwoorden ‘lawaai’, ‘drukte’ en ‘vervelend’.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum vind je
in de zorg- en evaluatiemodule in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs.
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zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

les 15

Een steentje bijdragen aan
betekenissen
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken door te kijken naar de eerste of de tweede
letter van het woord.

1

Rara, wie of wat ben ik?
1 Vorm groepjes.
2 Neem een woordkaartje van de stapel. Toon het aan niemand.
3 Schrijf gedurende één minuut drie sleutelwoorden die met het woord te maken hebben op kladpapier.
Let op: Gebruik geen stukje uit het sleutelwoord zelf.
Bv. ambt mag je niet noteren als sleutelwoord bij ambtenaar.
4 Elke groep leest om de beurt een sleutelwoord voor.
5 Zoek het woord uit het thema waarbij het sleutelwoord hoort. Je krijgt één minuut om te overleggen
in je groep.
6 Eén groepslid zegt het antwoord hardop.
7 Juist of fout? Controleer het woordkaartje.

2

Kijk naar de woordkast. Vul het tegengestelde woord in op de invullijn. Kies uit:
origineel – resoluut – een steentje bijdragen aan – het synoniem

36

onzeker

resoluut

doodgewoon

je twijfelt, je weet
niet wat je wilt

je bent
vastberaden, je
weet precies wat
je wilt

iets nieuws,
zoals het altijd is,
hetzelfde als al het anders dan al het
andere
andere

het synoniem

het tegengestelde

een steentje
bijdragen aan

tegenwerken

een woord
dat ongeveer
hetzelfde
betekent als een
ander woord

een woord dat
ongeveer het tegenovergestelde
betekent van een
ander woord

ergens aan
meehelpen

ervoor proberen
te zorgen dat iets
niet lukt

origineel

Wijs de leerlingen erop
dat ze de betekenis van de
woorden kunnen nakijken op
kopieerblad 2.

Leg eventueel vooraf uit
dat in een woordkast twee
woorden staan die het
tegenovergestelde betekenen.
Onder de woorden staat de
betekenis uitgelegd.
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3

Trek een pijl van de woorden naar het kader.
Zoek uit hoeveel kinderen er in alle klassen samen aan judo doen.
De kinderen van de Beukenschool doen aan de volgende sporten:
15

de instructie

10

voetbal
ballet
judo

5
0

4

Klas 3

Klas 4

Klas 5

de grafiek

Klas 6

De woorden uit het woordenboek staan in de verkeerde volgorde. Nummer de vakjes om de juiste
volgorde aan te geven waarin de woorden te vinden zijn. Wat eerst staat, krijgt 1.

3
1

bemiddelen [bemiddelde, heeft
bemiddeld] met twee partijen
praten om bijvoorbeeld een ruzie
bij te leggen of een koop tot stand
te brengen

chronologisch [bijvoeglijk naamwoord]
gerangschikt naar de volgorde in de tijd,
eerst de vroegste gebeurtenissen, dan de
latere: een chronologisch verslag van het
verloop van de oorlog

6
7

5

origineel [bijvoeglijk naamwoord]
heel anders dan alle andere:
Hans had een originele verrassing
gemaakt

media [de (meervoud)] de media
zijn kranten, tijdschriften radio
en televisie: in de media is veel
aandacht voor sport

2

4

ontslag [het; ontslagen]
als iemand zijn ontslag
krijgt, raakt hij zijn baan
kwijt: hij kreeg na meerdere
waarschuwingen zijn ontslag

conclusie /konkluuzie/ [de; conclusies]
iets wat je te weten komt door het uit
iets anders af te leiden: na een grondig
onderzoek kwam de dokter tot de conclusie
dat ik geopereerd moest worden

briesen [brieste, heeft gebriest]
een hard, snuivend geluid maken:
het paard briest, mijn oom brieste
van woede

Thema 1 - les 15
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Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?
Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste
letter van het woord: aap, beer, cavia, dromedaris ...
Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de tweede letter
van het woord: salamander, slang, stokstaartje ...
Om woorden met meerdere gelijke letters vooraan alfabetisch te ordenen, kijk je naar de
eerstvolgende verschillende letter van het woord: specht, spin, spreeuw ...

5

Bedenk drie paar synoniemen. Schrijf ze op.
1

en

2

en

3

en

Wat is een synoniem?
Om eenzelfde voorwerp, persoon of handeling te omschrijven, kun je soms meer dan
één woord gebruiken.
Bv.

Anna draagt een jurk.
Mieke draagt een kleedje.
Anna en Mieke dragen allebei hetzelfde.

Woorden die ongeveer hetzelfde betekenen, noem je synoniemen.
Gebruik af en toe een synoniem in een tekst. Zo wordt het verhaal echt boeiend!

6

Je kent nu de zegswijze een steentje bijdragen. Er zijn nog veel meer zegswijzen,
uitdrukkingen en spreekwoorden met steen. Zoek er drie op in het spreekwoordenboek.
Schrijf ze op en zet de betekenis erachter.
1

2

3

38
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7

Bij een aantal opdrachten
zal niet meteen duidelijk zijn
over welk woord het gaat.
Dat is niet erg: discussie in het
groepje over welk woord er bij
de opdracht past en waarom,
is leerrijk.

Themawoorden raden!
1 Vorm groepen.
2 Neem elk een opdrachtkaartje van de stapel. Toon het aan niemand.
3 Voer de instructie uit op kladpapier. Hiervoor krijg je drie minuten de tijd.
Heb je tijd over? Voer dan nog een instructie uit.
4 Bepaal wie begint. Die leerling leest zijn of haar antwoord op de instructie voor.
5 De andere groepsleden noteren daarna het themawoord op kladpapier.
6 De leerling die aan de beurt is, vertelt dan welk woord op zijn of haar opdrachtkaartje stond.
7 De groepsleden controleren hun antwoord.
8 Ga door tot iedereen uit je groep aan de beurt kwam.

8

Hoe verliep de les voor jou?
Ik begreep de woorden en kon ze gebruiken.
Ik kon woorden alfabetisch rangschikken door te kijken naar de eerste of
tweede letter van het woord.
Ik kon goed in groep samenwerken.
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Naam: 

Datum:

Nr.

De woorden uit thema 1
W

de

ambtenaar

iemand die werkt in dienst van de overheid

bemiddelen

met twee mensen praten om een ruzie tussen hen op te lossen

chronologisch

gerangschikt volgens volgorde van tijd

combineren

twee of meer dingen samen gebruiken

de

conclusie	
iets wat je te weten komt door het uit iets anders af te leiden, het
besluit

het

gebries

gebrul

de

grafiek

overzichtelijke tekening met lijnen en getallen

de

instructie

uitleg over wat je precies moet doen

de

media

kranten, tijdschriften, radio, televisie en internetsites

het

ontslag

mededeling dat je je baan kwijt bent of dat je zelf weggaat

origineel

heel anders dan al het andere

resoluut

vastberaden, vastbesloten

het

synoniem

woord dat hetzelfde betekent als een ander woord

de

verspilling

iets wat je verloren laat gaan, terwijl het nog gebruikt kan worden

de

woekerprijs

veel te hoge prijs

Zegswijzen
een steentje bijdragen aan

ergens aan meehelpen
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Naam: 

Datum:

Nr.

Woordkaartjes

146

het ontslag

het gebries

resoluut

bemiddelen

de ambtenaar

een steentje
bijdragen aan

origineel

de media

de verspilling

combineren

de instructie

het synoniem

de grafiek

de conclusie

chronologisch

L5 - Thema 1 - les 15 - kopieerblad 2

Naam: 

Datum:

Nr.

Opdrachtkaartjes
het ontslag
Bedenk een reden waarom iemand ontslag krijgt. Schrijf het op. Gebruik het woord ‘ontslag’ niet.

het gebries
Wanneer bries jij van woede? Schrijf het op. Gebruik het woord ‘briesen’ niet.

resoluut
Bedenk een situatie waarin het belangrijk is om resoluut te zijn. Schrijf het op.
Gebruik het woord ‘resoluut’ niet.

bemiddelen
Tussen welke twee mensen of groepen mensen zou jij willen bemiddelen? Waarom?
Schrijf het op. Gebruik het woord ‘bemiddelen’ niet.

de ambtenaar
Schrijf enkele taken op die een ambtenaar uitvoert.

een steentje bijdragen aan
Aan welk goed doel zou jij wel een steentje willen bijdragen? Waarom? Schrijf het op.
Gebruik de uitdrukking ‘een steentje bijdragen aan’ niet.

origineel
Bedenk een originele code om woorden te schrijven. Bijvoorbeeld: a = 1, b= 2 enz.
Zet het woord ‘origineel’ om volgens die code.
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de media
Schrijf de namen van zoveel mogelijk verschillende media op.

de verspilling
Wat is het toppunt van verspilling? Schrijf het op. Gebruik het woord ‘verspilling’ niet.

combineren
Combineer de namen van twee dieren tot een nieuwe naam.
Schrijf de oude namen en de nieuwe naam op. Bijvoorbeeld: zebra + ezel = zezel.

de conclusie
Bedenk een korte zin met een conclusie. Bijvoorbeeld: ‘Piet is mijn vader, dus ben ik zijn zoon.’
Gebruik het woord ‘dus’ wel. Gebruik het woord ‘conclusie’ niet.

chronologisch
Zet deze jaartallen in chronologische volgorde: 2017, 2001, 2003, 2005, 2012.
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Thema 1 – les 16

Differentiatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

differentiatie
100 minuten

Samenhang

Materialen

Leerlingen die bepaalde leerstof uit het thema onvoldoende
beheersen, krijgen verlengde instructie en herhalingsoefeningen.
Leerlingen die de leerstof voldoende beheersen, krijgen taken
zelfstandig werk 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 van het differentiatieblok voor:
>> Je ontvangt een overzicht van alle leerlingen die een bepaalde inhoud onvoldoende beheersen, samen met
een verlengde instructie en verwerkingsmaterialen, zodat je de leerlingen in groep kunt begeleiden bij de
herhalingskans.
>> Je ontvangt voor elke leerling een foliovoorstel over hoe hij of zij differentiatiemodule kan invullen: 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 het differentiatieblok verder plannen.
Je kunt het differentiatieblok ook samenstellen uit de zorg- en toetsmap. Vul het papieren portfolio per
leerling in en kopieer de nodige herhalingsbladen en taken voor zelfstandig werk/taaltaak voor elke leerling.

Inhoud van het differentiatieblok
Herhalingsopdrachten
Lezen
>> Herhaling begrijpend lezen van een fictietekst: vragen beantwoorden bij een fragment uit ‘De
verschrikkelijke schoolmeester’– 25 minuten
>> Herhaling begrijpend lezen van een non-fictietekst: Hoe werd er vroeger op school gestraft? – 25 minuten
Taaldenken
>> Herhaling: werkwoorden en persoonsvormen: de tijd van een werkwoord herkennen – 25 minuten
Betekenissen
>> Herhaling woordenschat uit het thema – 25 minuten
Spelling
>> Herhaling woorden met g, ch – 25 minuten
>> Herhaling woorden met cht en gt – 25 minuten
>> Herhaling woorden met (e)lijk(e) – 25 minuten
>> Herhaling verenkelen – 25 minuten
>> Herhaling verdubbelen – 25 minuten
>> Herhaling woorden met eindletter d of t en b of p – 25 minuten
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>> Herhaling aardrijkskundige namen met een hoofletter – 25 minuten
>> Herhaling werkwoorden in de tegenwoordige tijd – 25 minuten

Taken zelfstandig werk/taaltaak
>> Taak zelfstandig werken A – 25 minuten – basisniveau: betekenis van woorden afleiden uit de tekst en hun
mening geven over lijfstraffen.
>> Taak zelfstandig werken B – 25 minuten – plusniveau: betekenis van woorden afleiden uit de tekst en een
brief met argumenten schrijven.
>> Taak zelfstandig werken C – 50 minuten – integratieoefeningen spelling
>> Taaltaak – 50 minuten – beantwoorden van een vragenlijst over trampolinegebruik, bekijken van reportages
en een voorstelling voorbereiden waarmee je anderen tracht te overtuigen.
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Thema 1 – les 17

Evaluatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

evaluatie
100 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 luisteren (25 minuten)
>> Toets taaldenken/betekenissen (25 minuten)
>> Toets spelling korte termijngeheugen (25 minuten)
>> Controledictee 1 - Langetermijngeheugen (50 minuten)

Digitaal
>> printbladen in de zorgen evaluatiemodule
Folio
>> 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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