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L6 - Thema 1 - inhoud

1

2

Tijd

25’

25’

75’

75’

Les/domeinen

Les 1:
Kennismakingsactiviteit
Domeinen: luisteren,
lezen, spreken

Les 2: Vrij lezen
Domein: lezen

L6 - Thema 1 - themaplanner

Les 3: lK MOET! Of mag
ik?
Domeinen: lezen,
spreken, luisteren

Les 4: भारत में आपका स्वागत है!
Welkom in India!
Domeinen: schrijven,
luisteren, spreken

De leerlingen kunnen hun mening
verwoorden en vragen over een
bekeken fragment beantwoorden.

De leerlingen halen de belangrijkste
informatie uit een informatieve tekst
over Unicef en beantwoorden vragen
over de tekst. Ze zetten de tekst in
een schema en vertellen de tekst
aan de hand van het schema aan
anderen.

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

De leerlingen ontdekken aan de
hand van de ontdekplaat diverse
talige elementen rond het thema
‘Moeten of mogen?’

Inhouden

>> Zet het filmfragment klaar.

>> Kopieer kopieerblad 1 voor elke
leerling op A3-formaat.
>> Kopieer drie sets kaartjes (kopieerblad
2) voor de vraag- en antwoordslang.
Knip ze uit en lamineer ze.
>> Kopieer de correctiesleutel van
kopieerblad 2 per groep.

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

>> Bekijk vooraf zelf de ontdekplaat.

Voorbereiding

Folio
>> taalschrift p. 11-15
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek
>> dvd

Diversen
>> woordenboek

Folio
>> taalschrift p. 5-10
>> kopieerbladen 1-2
>> boek Ik heb er recht op!, Karla Stoefs
(Talentbib 6)

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> een boek naar keuze

Diversen
>> praatkaartjes
>> post-its
>> kladpapier
>> tablets, computers of digibord
>> facultatief: wekker of timer
>> facultatief: hoofdtelefoons
>> facultatief: een dobbelsteen

Digitaal
>> ontdekplaat
>> bordboek

Materialen

Themaplanner - Moeten of mogen?
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3

50’

25’

75’

Les 7: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 8: Sammy Spoetnik
Domeinen: lezen,
schrijven

75’
(3 x 25’)

Les 5: Herhaling
Domein: spelling

Les 6: Ik betaal, wij
betalen. Of betaalde jij?
Domein: taaldenken

Tijd

Les/domeinen

De leerlingen beantwoorden vragen
over fragmenten uit het boek Sammy
Spoetnik. Ze schrijven zelf een vervolg
op dat fragment.

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

De leerlingen herkennen
werkwoorden in de tegenwoordige
en verleden tijd, enkelvoud en
meervoud. Ze weten dat sommige
werkwoorden van klank veranderen
in de verleden tijd en passen die
kennis toe.

De leerlingen herhalen een aantal
spellinginhouden uit het vijfde
leerjaar. Ze kennen verschillende
spellingstrategieën en zetten die in.

Inhouden

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

>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad
1): voor de ene helft van de klas dictee
1, voor de andere helft dictee 2.
>> Kopieer kopieerblad 2 één keer per
twee leerlingen.
>> Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie de nodige materialen voor
leerlingen met een IAC.

Voorbereiding

Diversen
>> woordenboek

Folio
>> taalschrift p. 23-29
>> boek Sammy Spoetnik, Noëlla Elpers
(Talentbib 6)

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> een boek naar keuze

Diversen
>> woordenboeken

Folio
>> taalschrift p. 16-22
>> kopieerblad 1

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> schrijflei
>> woordenboek

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 1-2
>> map curriculumdifferentiatie voor IAC

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

Materialen

4
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Tijd

75’

75’
(3 x 25’)

50’

25’

Les/domeinen

Les 9: Wat moet ik? Ik doe
het liever zo!
Domeinen: schrijven,
spreken, luisteren

Les 10: Woorden net als
fabrikant en radio
Domein: spelling

Les 11: Ik doe, jij doet, wij
doen allemaal iets.
Domeinen: taaldenken

Les 12: Taalspel ‘Ik speel
het wel klaar!’
Domeinen: taaldenken,
spreken

De leerlingen leven zich in een
situatie en een persoon in en voeren
een rollenspel uit.

De leerlingen kunnen werkwoorden,
persoonsvorm, onderwerp en rest
van de zin aanduiden. Ze formuleren
correcte zinnen.

De leerlingen leren:
>> woorden met de vrije klinker ie
als i
juist schrijven.

De leerlingen schrijven een
schoolreglement en spelregels die ze
voorstellen aan hun klasgenoten. Zij
spelen het spel volgens de instructies
die ze krijgen.

Inhouden

>> Kopieer kopieerblad 1 zodat je voor
alle leerlingen voldoende kaartjes
hebt. Knip de kaartjes vooraf uit en
lamineer ze.

>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad
1): voor de ene helft van de klas dictee
1, voor de andere helft dictee 2.
>> Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie de nodige materialen voor
leerlingen met een IAC.

>> Leg kopieerblad 1 uit les 3 klaar.

Voorbereiding

Folio
>> taalschrift p. 40
>> kopieerblad 1

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> kladpapier

Folio
>> taalschrift p. 35-39

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 7-10
>> kopieerblad 1
>> map curriculumdifferentiatie voor
IAC

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

Folio
>> taalschrift p. 30-34
>> kopieerblad 1 van les 3

Digitaal
>> bordboek

Materialen
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5

75’
(3 x 25’)

25’

100’

Les 15: Focussen op
woorden
Domein: taaldenken –
betekenissen

Les 16: Differentiatieblok

25’

Les 13: Vrij lezen
Domein: lezen

Les 14: Werkwoorden in
de tegenwoordige tijd
Domein: spelling

Tijd

Les/domeinen

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

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

De leerlingen leren:
>> werkwoorden in de
tegenwoordige tijd
juist vervoegen.

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

Inhouden

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

>> Kopieer de woorden uit thema 1
(kopieerblad 1) voor elke leerling.

>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad
1): voor de ene helft van de klas dictee
1, voor de andere helft dictee 2.
>> Heel zwakke spellers gebruiken het
dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie de nodige materialen voor
leerlingen met een IAC.

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

Voorbereiding

Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule

Diversen
>> kladpapier

Folio
>> taalschrift p. 41-44
>> kopieerblad 1
>> bronnenblad 1

Digitaal
>> bordboek

Diversen
>> schrijflei

Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> map curriculumdifferentiatie voor IAC

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

Diversen
>> een boek naar keuze

Materialen

6
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Tijd

100’

Les/domeinen

Les 17: Evaluatieblok

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

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

Voorbereiding

Folio
>> zorg- en evaluatiemap

Digitaal
>> printbladen in de zorg- en
evaluatiemodule

Materialen

L6 - Thema 1 - tips voor co-teaching

7

Les 11: Parallel onderwijzen
De ene leraar begeleidt de instructieafhankelijke leerlingen in de miniklas. De andere leraar begeleidt en controleert de instructiegevoelige en –onafhankelijke
leerlingen.

Les 9: Parallel onderwijzen
De ene leraar verzamelt de leerlingen die moeite hebben met het bedenken van een spelletje en/of het uitschrijven van spelregels in de miniklas. De andere leraar
ondersteunt de rest van de groep.

Les 8: Parallel onderwijzen
Instructieafhankelijke leerlingen ondervinden vaak problemen bij het schrijven van een vervolg. De ene leraar begeleidt die leerlingen in de miniklas. De andere leraar
begeleidt de instructiegevoelige en –onafhankelijke leerlingen.

Les 6: Parallel onderwijzen
De ene leraar begeleidt de instructieafhankelijke leerlingen in de miniklas bij het maken van de oefeningen. De andere leraar begeleidt en controleert de
instructiegevoelige en –onafhankelijke leerlingen.

Les 5, 10 en 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 4: Parallel onderwijzen
Tijdens lesfase 1 en 3 moeten de leerlingen met elkaar discussiëren. Mogelijk verlopen de gesprekken nogal heftig. Elke leraar begeleidt de helft van de klas om de
discussies binnen de perken te houden.
Tijdens lesfase 5 moeten de leerlingen vragen over het filmfragment beantwoorden. De ene leraar kan in de miniklas de instructieafhankelijke leerlingen begeleiden
terwijl de andere leraar zich over de rest van de klas ontfermt.

Les 3: Parallel onderwijzen
Instructieafhankelijke leerlingen hebben het vaak moeilijk met het samenvatten van een tekst. De ene leraar ondersteunt hen daarbij. De andere leraar gaat rond en
ondersteunt de andere leerlingen.
Wordt er gekozen voor homogene groepen, dan kan de co-teacher als scheidsrechter bij de vraag- en antwoordslang voor de instructieafhankelijke leerlingen
optreden.

Tips voor co-teaching

8
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Les 12: Parallel onderwijzen
De klasleraar zet de instructieonafhankelijke leerlingen op het juiste spoor en begeleidt de instructiegevoelige leerlingen. De co-teacher begeleidt de
instructieafhankelijke leerlingen in de voorbereidende fase waarbij ze de grote lijnen van hun rollenspel vastleggen.
Het is ook mogelijk om de klas op te splitsen in twee heterogene helften. Elke leraar begeleidt dan een klashelft.

L6 - Thema 1 - coöperatieve werkvormen

9

les 3

les 3

1 De leraar biedt het onderwerp aan.
2 De leerlingen krijgen maximaal drie minuten de tijd om te bedenken wat ze weten over dat onderwerp.
3 De leerling vertelt in één minuut wat hij weet. (Eén minuut is ongeveer de tijd die je in de lift hebt om met iemand te
praten.)
4 De leraar noteert met sleutelwoorden op het bord.
5 De volgende ronde start. Nu luidt de vraag: “Wat zou je nog willen weten over het onderwerp?”

Materiaal per leerling: een kaartje met op de voorkant een vraag en op de achterkant het antwoord op een
vraag die op een ander kaartje staat
1 Elke leerling heeft een kaartje. De leraar leest de eerste vraag voor.
2 De leerling die het antwoord op die vraag heeft, leest het antwoord voor. Dan draait hij het kaartje om en leest de
volgende vraag hardop.
3 De leerling die het antwoord heeft, leest het antwoord voor. De werkwijze wordt herhaald.
4 De leraar klokt de tijd. Eventueel kan er een wedstrijdelement worden toegevoegd.

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 modelen ze de gebruikte spellingstrategie(ën).

vraag- en
antwoordslang

uitwisselen en delen

les 5
les 10
les 14

les 1
les 4

elevator pitch

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.

1
2
3
4
5

denken – delen – doen

les 1

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

praatkaartjes

De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen
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les 5
les 10
les 14

les 9

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.
Ze bespreken de fouten die ze maakte en leggen de spellingstrategie(ën) aan elkaar uit.

Materiaal per groep: een groot vel papier; materiaal per leerling: een eigen kleur stift
1 Elke groep krijgt een groot vel papier met daarop, in een cirkel of vierkant, het onderwerp of begrip. De groepsleden
hebben elk een stift in een andere kleur.
2 Om de beurt schrijven of tekenen de leerlingen op het vel wat het onderwerp of begrip bij hen oproept.
3 Vervolgens worden de relaties tussen de begrippen met lijnen aangegeven.
De woordenwebben worden opgehangen en toegelicht.

partnerdictee

woordenweb

Thema 1 - les 1

Kennismakingsactiviteit
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

luisteren, lezen, spreken
de ontdekplaat
25 minuten

Samenhang

Materialen

Deze les maakt de leerlingen enthousiast om aan het thema te
beginnen. Op de ontdekplaat verkennen ze wat later uitgebreid aan
bod komt.
In les 3 maken ze kennis met de kinderrechten en Unicef aan de
hand van het boek van Karla Stoefs. In les 4 komt het kastensysteem
in India aan bod. In les 8 lezen ze een fragment uit een boek van
Noëlla Elpers.

Digitaal
>> ontdekplaat
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan en bereid zijn te luisteren en spreken.
Andere doelen
>> In voor hen bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie vinden, chronologie herkennen, vergelijking
herkennen, relaties ontdekken.
>> Bereid zijn om gebruik te maken van bibliotheken.
>> Bij het vertellen van een verhaal een persoonlijke
appreciatie geven.
>> Verslag uitbrengen over een gelezen boek, eigen
belevenissen en ervaringen ...: classificaties maken,
argumenten geven.

Diversen
>> twee praatkaartjes per
leerling
>> tablets, computers of
digibord
>> post-its
>> facultatief:
–– een wekker of timer
–– per duo een
hoofdtelefoon
–– een dobbelsteen

Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren.

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

L6 - Thema 1 - les 1 - lesgang
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Coöperatieve werkvormen in deze les
>> praatkaartjes
>> denken – delen – doen

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

Brug naar andere leergebieden
De thema’s ruimtereizen en kinderrechten kunnen aan bod komen in WO-thema’s.
>> Bij het thema kinderrechten kunnen heel wat persoonsgebonden doelen gerealiseerd
worden.
>> Bij het thema ruimtereizen kunnen de leerlingen tijdens een les muzische vorming
ruimteschepen knutselen.
>> Je kunt dit thema koppelen aan het thema ‘Europa’ uit Op verkenning (Uitgeverij VAN IN).

5. 6

Themasch

rift

In Europa

Erwin Batsleer
Vincent Verhelst
Stefaan Casier
Jef Pazmany

Naam: ......................

......................

Klas: ......................

...................

......................

......................

.......

Nr.: ......................

......................

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het thema bepalen
Schrijf de titel van het thema op bord: ‘Moeten of mogen?’
Waaraan denk je bij de titel?
Laat enkele leerlingen vlug antwoorden.
Jullie verkennen dadelijk per twee het thema ‘Moeten of mogen?’ Schrijf op
kladpapier wat je interessant vindt. Daarvoor krijg je vijftien minuten.

Voor je begint, denk je na over deze vraag:
1 Wat wil je te weten komen over het thema ‘Moeten of mogen’?
Laat enkele leerlingen antwoorden.
Als je straks klaar bent met de ontdekplaat, bespreek je met je partner of
er iets is waarover je meer wilt weten.
Ik schrijf ook drie nieuwe vragen op die je bespreekt:
2 Welke nieuwe kinderrechten ben je tegengekomen?
3 Wat sprak jou het meest aan?
4 Wat vond je niet zo interessant? Waarom niet?
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tablets, computers of
digibord
ontdekplaat
kladpapier
TIP! Als je de ontdekplaat
bekijkt op het digibord, laat
de leerlingen dan om de
beurt iets aanklikken.
Om een spelelement toe te
voegen verdeel je de klas in
groepen. Elke groep heeft
een dobbelsteen. De groep
die het hoogste cijfer gooit,
kiest waarop geklikt wordt.
Schrijf de vragen op het bord.

..

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

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

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

Controleren en reflecteren
4 De bordvragen beantwoorden
Laat enkele duo’s samenvatten wat ze belangrijk, leuk of niet zo
interessant vonden. Vraag hen welke kinderrechten ze tegengekomen
zijn die ze nog niet kenden. Welke kinderrechten vinden ze belangrijk?
5 Spelletje spelen
Speel het spelletje dat door de meeste leerlingen bij ‘Het recht op
spelen’ gekozen werd.

TIP! Speel het spel op
een ander moment als
tussendoortje.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> krijgen een extra opdracht na het ontdekken. De leerlingen die de
spelletjes gelezen hebben, hebben hun favoriet genoteerd. Laat het
meest gekozen spelletje leiden door twee instructieonafhankelijke
leerlingen.
>> krijgen vooraf een aantal vragen van de leraar, zodat ze gericht naar
het antwoord moeten zoeken.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken samen met sterke lezers: de sterkere lezer leest de tekst hardop.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in de miniklas onder begeleiding.
>> krijgen suggesties van de leraar om items aan te klikken, zodat ze
moeilijkere leesteksten vermijden.

Na de les
Laat voor de volgende leesles een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.
L6 - 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

Materialen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Diversen
>> boek naar keuze van de
leerling

Ander doel
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas.

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

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat mag een verhaal zijn, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift ...
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de ‘stillezers’ zo weinig mogelijk storen.

14
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>> Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?
Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Wat gebeurde er in het boek dat je verrast heeft?
Wat had je niet verwacht? Vertel erover.
>> Lees je in een non-fictieboek? Welk woord kende je niet en heb je via het
boek leren kennen? Leg het 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 wie in je klas het boek zou moeten lezen. Maak hem of haar warm
voor het boek, maar zonder dat je het hele boek verklapt.

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

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

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces 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?

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

4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepen 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.

L6 - Thema 1 - les 2 - lesgang
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Thema 1 - les 3

IK MOET! Of mag ik?
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, luisteren
informatie halen uit een informatieve tekst en een mening verwoorden
75 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen lezen in deze les over het ontstaan van de
kinderrechten. In les 4 gaan ze dieper in op het recht op onderwijs.
In les 9 schrijven ze een schoolreglement en spelregels.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
In voor hen bestemde informatieve teksten: gewenste
informatie afleiden, hoofdgedachte afleiden, conclusies
formuleren, chronologie afleiden, vergelijking afleiden, relaties
(deel-geheel, oorzaak-gevolg, middel-doel) afleiden.
Andere doelen
Reflecteren op feit en mening.
Verslag uitbrengen over een gelezen boek, een onderzoek
binnen een WO-thema, eigen belevenissen en ervaringen ...:
classificaties maken, argumenten geven.
Een niet aan hen rechtstreeks gerichte oproep van
leeftijdgenoten begrijpen.
Reflecteren op het gebruik van het alfabet om alfabetisch
gerangschikte bronnen op adequate en functionele wijze te
hanteren.
Strategieën
Volgende leesstrategieën zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Voor het lezen: hun voorkennis inschakelen.
>> Tijdens het lezen: herlees- en woordbetekenisstrategieën
inzetten, in functie van het begrijpen van woorden,
zinnen, taalgebruik ...; in de tekst belangrijke zaken
markeren (hoofdgedachten, belangrijke gebeurtenissen)
of die opschrijven.
>> Na het lezen: de tekst samenvatten (hoofdgedachte,
belangrijke gebeurtenissen).
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren.
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Folio
>> taalschrift p. 5-10
>> kopieerbladen 1-2
>> boek Ik heb er recht op!,
Karla Stoefs (Talentbib 6)
Diversen
>> woordenboek

Voorbereiding
>> Kopieer kopieerblad 1 voor elke leerling op A3-formaat.
>> Kopieer drie sets kaartjes (kopieerblad 2) voor de vraag- en antwoordslang. Knip ze uit en lamineer ze voor
hergebruik.
>> Kopieer de correctiesleutel van kopieerblad 2 per groep.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> de Verenigde Naties
>> o.a.
>> m.a.w.

Coöperatieve werkvormen in deze les
>> elevator pitch
>> vraag- en antwoordslang

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In lesfase 5 bewijzen de leerlingen aan de hand van een coöperatieve werkvorm wat ze onthouden hebben
van de tekst. Leerlingen die aandachtig gewerkt hebben, zullen weinig problemen ondervinden om de vragen
van de vraag- en antwoordslang te beantwoorden.

Brug naar andere leergebieden
Tijdens een les WO kun je dieper ingaan op de kinderrechten en de werking van Unicef.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Voorbeelden van wat mag of moet verzamelen
De leerlingen noteren gedurende drie minuten zo veel mogelijk
voorbeelden bij de opdracht van kopieerblad 1. Daarna bespreken
ze de voorbeelden met hun buur. Ze kunnen nog aanvullen als ze bij
hun buur iets inspirerends gelezen hebben. Laat een aantal leerlingen
voorbeelden noemen.
2 Voorkennis activeren
Coöperatief leren: elevator pitch
Vandaag leren we over de kinderrechten. Jullie krijgen drie minuten om met
sleutelwoorden op een kladpapier te noteren wat je al over het onderwerp weet.
Laat enkele leerlingen gedurende één minuut vertellen wat ze genoteerd
hebben. Noteer hun antwoorden met sleutelwoorden op bord.

kopieerblad 1

leesstrategie 3: Wat weet ik
al?

L6 - Thema 1 - les 3 - lesgang
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3 Op het lesdoel focussen
Jullie lezen fragmenten uit een boek van Karla Stoefs over kinderrechten.
Nadien vullen jullie een schema over de leestekst aan, jullie verwoorden je
mening, zoeken op in het woordenboek, linken oorzaak en gevolg aan elkaar
en zoeken naar het verschil tussen feit en mening.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
4 Tekst lezen en oefeningen maken
De leerlingen lezen in stilte de tekst bij oefening 1. De leerlingen
zoeken woorden die ze niet begrijpen op in een woordenboek of ze
leiden de betekenis af uit de tekst. Ze noteren die woorden en hun
verklaring bij oefening 2.
Overloop met de leerlingen het infokader over opzoeken in het
woordenboek.
De leerlingen maken oefening 3 tot en met 5 individueel. Wijs erop
dat ze de antwoorden in de tekst moeten opzoeken en dat ze de tekst
moeten herlezen. Raad de leerlingen aan om de antwoorden in de tekst
te markeren.
Wat is de hoofdgedachte van een tekst? (het onderwerp van de tekst dat je
in één woord of één zin kunt formuleren)
Bespreek met de leerlingen de taalweter ‘Wat is een oorzaak? En een
gevolg?’ en ‘Wat is een feit? Wat is een mening?’ Overloop nadien de
antwoorden klassikaal.

taalschrift p. 6-8
leesstrategie 6: Wat doe ik
als ik het niet meer snap?
leesstrategie 5: Ik visualiseer
de inhoud van de tekst.

De leerlingen vullen per twee het schema van oefening 6 aan met
informatie uit de tekst.
Als ze klaar zijn, vertellen ze de tekst aan elkaar aan de hand van het
schema (oefening 7).
Laat één duo de tekst voorstellen aan de klas.

taalschrift p. 8-9
leesstrategie 7: Ik vat samen.

5 Vragen over de tekst beantwoorden
Coöperatief leren: vraag- en antwoordslang
De leerlingen sluiten hun taalschrift. Verdeel de klas in drie groepen.
Deel alle kaartjes van het kopieerblad uit. Sommige leerlingen zullen
twee kaartjes krijgen.
Duid in elke groep een scheidsrechter aan. De scheidsrechter krijgt een
correctiesleutel.
Iemand leest zijn vraag voor. De leerling die denkt dat hij het juiste
antwoord heeft, leest dat voor. De scheidsrechter controleert of het
antwoord klopt en mag enkel ‘juist’ of ‘fout’ zeggen. Is het antwoord
juist, dan leest de leerling die het juiste antwoord voorgelezen heeft zijn
vraag hardop. Is het antwoord fout, dan overleggen de leerlingen in hun
groep wat het juiste antwoord kan zijn. De leerling die dat antwoord op
zijn kaartje heeft staan, leest het voor. Is het antwoord juist, dan leest hij
zijn vraag voor. Is het antwoord weer fout, dan geeft de scheidsrechter
het juiste antwoord. De groep die als eerste alle vragen goed heeft
beantwoord, wint.
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boek Ik heb er recht op!, Karla
Stoefs (Talentbib 6)
woordenboek
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kopieerblad 2

6 De kinderrechten ontdekken
De leerlingen lezen de kinderrechten bij oefening 8. Daarna maken
de leerlingen oefening 9. Wie klaar is, zoekt een partner om de
antwoorden te bespreken. Ze argumenteren waarom een stelling al dan
niet een recht is.
Bespreek de argumenten van de voorbeelden die geen rechten zijn
klassikaal. Laat de leerlingen reageren op elkaars antwoorden.

taalschrift p. 9-10

Controleren en reflecteren
7 Reflecteren
>> Heb je veel woorden moeten opzoeken? Waarom (niet)?
>> Geef een voorbeeld van een oorzaak en een gevolg. Het voorbeeld hoeft
niet uit de leestekst te komen.
>> Geef een voorbeeld van een feit en een mening. Het voorbeeld hoeft niet
uit de leestekst te komen.
>> Wat is het verschil tussen een verdrag en een verklaring?
>> Welke rechten vind jij het belangrijkst?
>> Vind je dat er een recht ontbreekt? Zo ja, welk?
>> Vond je het moeilijk om de informatie in een schema in te vullen?
Waarom (niet)?
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

taalschrift p. 10

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> lossen de oefeningen zelfstandig op.
Instructiegevoelige leerlingen
>> kunnen de hulp van de leraar inroepen bij het maken van oefening 6.
>> proberen de andere oefeningen zelfstandig te maken. Ze sluiten bij
de instructieafhankelijke leerlingen aan als dat niet lukt.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> raadplegen de taalweters voor ze aan oefening 4 en 5 beginnen.
>> maken oefening 6 onder begeleiding van de leraar.
>> maken de andere oefeningen zelfstandig. Als dat niet lukt, werken de
leerlingen in de miniklas onder begeleiding van de leraar.

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

L6 - Thema 1 - les 3 - lesgang
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les 3

IK MOET! Of mag ik?
Ik kan een schema over een leestekst aanvullen.
Ik kan oorzaak en gevolg aan elkaar linken.
Ik kan een onderscheid tussen feit en mening maken en mijn mening verwoorden.

W

1

Lees de tekst.

Een stukje geschiedenis in sprongen
Het kinderrechtenverdrag kwam er in sprongen.

5

10

15

de Verenigde Naties (VN)
internationale organisatie die
streeft naar vrede, veiligheid en
respect voor de mensenrechten
o.a.
onder andere

De Eerste Wereldoorlog treft miljoenen kinderen.
m.a.w.
Kinderen hebben nood aan extra bescherming.
met andere woorden
Daarom wordt in 1924 de Verklaring van Genève
opgesteld. Daarin staan de verplichtingen en
verantwoordelijkheden van volwassenen tegenover kinderen.
De Tweede Wereldoorlog treft opnieuw miljoenen kinderen. In 1945 worden de
Verenigde Naties (VN) opgericht.
Nu zijn 193 landen lid van de VN. De VN komt o.a. op voor vrede, veiligheid en
mensenrechten. In 1946 richt de VN een kinderfonds op, nu gekend als het
United Nations Children’s Fund (Unicef ). Unicef bewaakt de rechten en het
welzijn van elk kind in 196 landen en gebieden, met bijzondere aandacht voor
kinderen in grote nood.
In 1959 stelt men een nieuwe verklaring op: de Verklaring van de Rechten van
het Kind. In die verklaring wordt de Verklaring van Genève verder uitgewerkt.

De Verenigde Naties keuren in 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind goed. Zo verandert de vrijblijvende verklaring in een verdrag dat via
een rechtbank afgedwongen kan worden. In het verdrag krijgen kinderen een
eigen stem, zodat ze actief mee kunnen denken en handelen.
20

25

Ieder land van de VN moet de afspraak omzetten in wetten en regels. België doet
dat in 1992.

Sinds 2000 zijn er drie aanvullingen aan het verdrag toegevoegd. Een eerste
over ‘kinderen in gewapend conflict’, een tweede over ‘de verkoop van kinderen,
kinderprostitutie en kinderpornografie’ en een derde over ‘de klachtenprocedure’.
M.a.w. het verdrag blijft aangroeien, maar het duurt vaak lang voordat een
afspraak een wet wordt. En ervoor zorgen dat iedereen zich aan de wet houdt, is
niet eenvoudig.

Thema 1 - les 3
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Bedenking
De toepassing van het verdrag verschilt naargelang het land. Het verdrag wordt vaak als
‘westers’ bestempeld, ver van de cultuur en de realiteit van landen uit het Zuiden. In die
landen zijn tradities sterk, o.a. daarom bestaat er ook het Afrikaans Charter van de Rechten
en het Welzijn van het Kind. Bovendien zijn veel landen niet rijk genoeg om alle rechten
snel te realiseren.
Ik heb er recht op! | Karla Stoefs

2

Ik heb er recht op!
Karla Stoefs | Dirk Vandamme

Meer lezen?
Ik heb er recht op!,
Karla Stoefs, Talentbib 6

a Kleur in de tekst:
de woorden die je niet begrijpt.
b Zoek de betekenis van de woorden op in een woordenboek, leid ze af uit de tekst of vraag
uitleg aan je juf of meester.

Laat de leerlingen de woorden
die ze in eerste instantie niet
begrijpen aanduiden in de
tekst. Laat ze verder lezen en
de zin waarin het woord staat
herlezen. Als ze het woord dan
nog niet begrijpen, zoeken ze
het op in een woordenboek.

Hoe zoek je iets op in het woordenboek?
– Bovenaan op elke bladzijde vind je trefwoorden. Die helpen je bij het opzoeken.
– Van woorden die in het meervoud staan, zoek je altijd het enkelvoud.
– Van werkwoordsvormen zoek je de infinitief.

3

Noteer de hoofdgedachte van de tekst in één zin.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de kinderrechten ontstaan om kinderen te beschermen.

6
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4

a Lees de taalweter.

Wat is een oorzaak? En een gevolg?

Heb je het weer
niet begrepen?
Een gevolg heeft altijd een oorzaak. En een oorzaak heeft altijd een
gevolg. De oorzaak komt altijd eerst, daarna pas het gevolg.
U hebt het niet goed
Bv.

oorzaak
ontzettend veel regen
slechte oogst
boeiende juf

gevolg
overstromingen
hongersnood
geïnteresseerde leerlingen

uitgelegd, juffrouw!

b Vul de tabel aan. Zoek de antwoorden in de tekst.
Oorzaak

Gevolg

Na de Eerste Wereldoorlog zag men dat kinderen
nood hadden aan extra bescherming.

De Tweede Wereldoorlog trof opnieuw

Verschillende regeringsleiders stelden in
1924 de Verklaring van Genève op.

In 1946 richtte de VN een kinderfonds op.

miljoenen kinderen.

Het verdrag wordt vaak als ‘westers’ bestempeld.

Er bestaat ook een Afrikaans Charter van
de Rechten en het Welzijn van het Kind.

5

a Lees de taalweter.

Wat is een feit? Wat is een mening?
Feit
Een feit is iets wat echt gebeurd is of echt
waar is. Iemand heeft het gezien of gehoord.

Mening
Een mening is iets wat jij van iets of iemand
vindt. Het is een oordeel, een standpunt, een
opinie.

Bv.

Bv.

Ik luisterde vandaag voor het eerst naar
klassieke muziek.

Ik vond de muziek prachtig.

Thema 1 - les 3
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7

b Drukken de zinnen een mening of een feit uit? Duid aan.

Mening

x

2 België heeft in 1992 de afspraken omgezet naar wetten en regels.

x

3 Ik ben tevreden dat België dit verdrag ondertekend heeft.

x

4 Iedereen vindt dat Unicef goed werk levert.

x

5 De VN komt op voor vrede, veiligheid en mensenrechten.

6

Feit

1 Unicef bevordert de rechten en het welzijn van elk kind in 196 landen en
gebieden, met bijzondere aandacht voor kinderen in grote nood.

Lees de tekst opnieuw. Vul het schema over het ontstaan van de kinderrechten aan.

Na WO I:
1924: Verklaring van

Genève

= document met verplichtingen en

verantwoordelijkheden van volwassenen tegenover kinderen

Na WO II:

x

In de tekst staat meer
informatie dan er in het
schema wordt gevraagd. De
leerlingen noteren enkel de
gevraagde informatie.

– 1945: oprichting Verenigde Naties (VN)
– 1946: oprichting Kinderfonds, nu gekend als Unicef
– 1959: nieuwe verklaring: Verklaring van de Rechten van het Kind
Verklaring wordt verdrag:
• verklaring = vrijblijvend
• verdrag = kan via een rechtbank afgedwongen worden
– 1989: De VN keurt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
goed.

– 1992: België zet de afspraak om in eigen wetten en regels.
– 2000: Drie aanvullingen worden aan het verdrag toegevoegd.
1

over kinderen in gewapend conflict

2

over de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie

3

over de klachtenprocedure

Besluit: Het verdrag blijft aangroeien, maar het duurt vaak lang voor een
afspraak een wet wordt. En niet iedereen houdt zich aan de wet.

8
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7

Vertel aan je buur hoe de kinderrechten ontstaan zijn. Gebruik het schema.

8

Lees enkele kinderrechten uit het verdrag.

1 Elk kind heeft recht op een
naam en nationaliteit.
2 Elk kind heeft recht op een thuis.
3 Elk kind heeft recht op
gezonde voeding.

11 Elk kind heeft recht op bescherming
tegen kinderarbeid.
12 Elk kind heeft recht op bescherming
tegen mishandeling.
13 Elk kind heeft het recht om beschermd
te worden tegen oorlog, ontvoering
en mensenhandel.

4 Elk kind heeft recht op onderwijs.
14 Elk kind heeft recht op informatie.
5 Elk kind heeft recht op
gezondheidszorg.
15 Elk kind heeft recht op
een eigen mening.
6 Kinderen met een beperking
hebben recht op speciale zorg
en bescherming.

7 Geen enkel kind mag in
armoede leven.

8 Elk kind heeft recht op spel.
16 Elk kind heeft recht op
vrijheid in zijn hoofd.
9 Elk kind heeft recht op privacy.
17 Elk kind heeft het recht
om anders te zijn.
10 Elk kind heeft recht op bescherming
tegen misbruik.

18 Kinderen van vluchtelingen hebben
recht op speciale bescherming.

Thema 1 - les 3
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9

9

a Lees de stellingen.
b Kleur het vakje:
als je akkoord gaat.
als je niet akkoord gaat.

Elk kind heeft recht op een baaldag.

Elk kind heeft recht op iedere dag wat huiswerk.
Elk kind heeft recht op zottigheid.

Elk kind heeft recht op zakgeld.
Elk kind heeft recht op een bril.

Ga het gesprek aan dat het
recht op een bril en het recht
op voldoende slaap wel
degelijk belangrijk zijn om
goed te kunnen functioneren.
Het recht om fouten te maken
is wenselijk om te kunnen
groeien.

Elk kind heeft recht op een huisdier.

Elk kind heeft recht op voldoende slaap.

Elk kind heeft het recht om fouten te maken.

Elk kind heeft recht op een tussendoortje.
c Bespreek jouw keuzes met een klasgenoot.

10

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon het schema aanvullen met informatie uit de tekst.
Ik kon de tekst navertellen aan de hand van het schema.
Ik kon woorden snel opzoeken in het woordenboek.
Ik kon het onderscheid maken tussen een mening en een feit.
Ik kon mijn eigen mening verwoorden.
Ik kon oorzaak en gevolg aan elkaar linken.

10
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Naam: 

Datum:

Nr.

Je kent het wel: mama, papa, de juf of meester die je de hele dag vertelt wat je MOET doen en wat
je zeker NIET MAG doen. Om gek van te worden. In het woordenweb vind je een paar voorbeelden.
STAP 1: Kleur:
wat je moet doen.
wat je mag doen.
wat je niet mag doen.

STAP 2: Voeg voor elke kleur zelf nog enkele voorbeelden toe.
STAP 3: Omcirkel de zaken die je (nog) niet mag doen, maar die je graag wilt doen.
STAP 4: Onderstreep de zaken die je moet doen en die je liever niet doet.
met de hond gaan wandelen
op de computer spelen

de tafel dekken
de afwas doen
pesten

lezen

MOETEN OF MOGEN
huiswerk maken
naar de jeugdbeweging gaan
sporten

26
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naar school gaan
kleuren
kamer opruimen

IK MOET! Of mag ik?
Na welke oorlog zag men dat kinderen nood
hadden aan extra bescherming?

Na welke oorlog werden
de Verenigde Naties opgericht?

Hoeveel landen zijn er nu lid van
de Verenigde Naties?

De VN richtte een kinderfonds op.
Onder welke naam kennen wij dat fonds?

Wat is het verschil tussen een verdrag
en een verklaring?

Waar komt de VN voor op?

Wat staat in de verklaring van Genève?

Wat bedoelt men met ‘het verdrag blijft
aangroeien’?

Welk land zette in 1992 de afspraken
om in eigen wetten en regels?

De vertaling van het verdrag naar eigen wetten en
regels houdt interpretatiemogelijkheden in.
Wat wil dat zeggen?
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Unicef

193

voor vrede, veiligheid en mensenrechten

Een verklaring is vrijblijvend, een verdrag kan
via een rechtbank afgedwongen worden.

Er kunnen steeds aanvullingen toegevoegd worden.

de verplichtingen en verantwoordelijkheden
van volwassenen tegenover kinderen

De toepassing van het verdrag kan
verschillen van land tot land.

België

na de Tweede Wereldoorlog

na de Eerste Wereldoorlog
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IK MOET! Of mag ik?
Na welke oorlog zag men dat kinderen nood
hadden aan extra bescherming?

Na welke oorlog werden de Verenigde Naties
opgericht?

na de Eerste Wereldoorlog

na de Tweede Wereldoorlog

Hoeveel landen zijn er nu lid van
de Verenigde Naties?

De VN richtte een kinderfonds op.
Onder welke naam kennen wij dat fonds?

193

Unicef

Wat is het verschil tussen een verdrag
en een verklaring?

Waar komt de VN voor op?

Een verklaring is vrijblijvend, een verdrag kan
via een rechtbank afgedwongen worden.

voor vrede, veiligheid en mensenrechten

Wat staat in de verklaring van Genève?

Wat bedoelt men met ‘het verdrag blijft
aangroeien’?

de verplichtingen en verantwoordelijkheden
van volwassenen tegenover kinderen

Er kunnen steeds aanvullingen toegevoegd worden.

Welk land zette in 1992 de afspraken om in eigen
wetten en regels?

De vertaling van het verdrag naar eigen wetten en
regels houdt interpretatiemogelijkheden in.
Wat wil dat zeggen?

België

De toepassing van het verdrag kan
verschillen van land tot land.
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भारत में आपका स्वागत है!
Welkom in India!
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, luisteren, spreken
vragen bij een bekeken fragment schriftelijk beantwoorden
75 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les gaan de leerlingen dieper in op het recht op onderwijs.
In les 3 lazen de leerlingen een tekst over de rechten van het kind. In
les 9 mogen de leerlingen een aanpassing van het schoolreglement
bedenken.

Digitaal
>> bordboek
>> dvd

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden
(volgorde van belangrijkheid bepalen, informatie weergeven
aan de hand van schema’s, informatie vergelijken, informatie
samenvatten).
Andere doelen
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.
Vragen stellen om informatie in te winnen: kritische en
controlevragen stellen, doorvragen.
Strategie
Volgende schrijfstrategie zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Tijdens het schrijven: hun gedachten onder woorden brengen in
de vorm van woorden, zinnen en teksten.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Zich empathisch inleven in anderen, andere standpunten en
situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Voorbereiding
Zet het filmfragment vooraf klaar.
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Folio
>> taalschrift p. 11-15
>> bronnenblad 1

Woordenschat
Tekstwoorden
>> leergierig
>> consequent
>> het ver schoppen

School- en instructietaal
>> focussen op
>> van toepassing zijn
>> de plicht

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

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In lesfase 5 maken de leerlingen kennis met kinderen uit India die niet naar school kunnen gaan. De leerlingen
beseffen dat kinderen die onderwijs krijgen kansrijker zijn dan kinderen die geen onderwijs krijgen.

Brug naar andere leergebieden
Wereldoriëntatie
>> De leerlingen zoeken India op de kaart op.
>> Ze zoeken ook informatie over het kastenstelsel op.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Enquête invullen
De leerlingen vullen individueel de enquête van oefening 1 in. Zeg dat
ze nog niet naar de score op de volgende pagina mogen kijken, zodat
ze zich niet kunnen laten beïnvloeden. Ze lezen nadien wat hun score
betekent. Bij oefening 2 noteren ze een reactie op hun score.

taalschrift p. 11-12
schrijfstrategie 3: Ik schrijf
mijn mening.

2 Kun je uit de armoede geraken?
Coöperatief leren: denken – delen – doen
De leerlingen formuleren eerst individueel een antwoord bij oefening 3.
Nadien overleggen ze in groep en formuleren ze een gezamenlijk
antwoord. Laat een aantal groepjes hun antwoord klassikaal verwoorden.

taalschrift p. 12

3 Op het lesdoel focussen
We bekijken een filmfragment waarin we kennismaken met leerlingen
en een leraar uit India. We stellen vast dat het recht op onderwijs nog
niet voor iedereen geldt. Jullie bekijken eerst het fragment aandachtig en
beantwoorden daarna in groep vragen over de inhoud.
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Hoofddoel uitvoeren en verwerken
5 Filmfragment bekijken en vragen beantwoorden
Verdeel de leerlingen in groepen van vier.
De leerlingen bekijken het fragment een eerste keer zonder dat ze de
vragen hebben gelezen. Pas daarna beantwoorden ze de vragen van
oefening 4 in groep.
Indien nodig bekijken ze het fragment een tweede keer om de
antwoorden aan te vullen.
Overloop de antwoorden klassikaal.
6 Bespreken van de kinderrechten
De leerlingen overlopen de kinderrechten opnieuw en beantwoorden
de vragen van oefening 5 individueel. Daarna bespreken ze de
antwoorden in hun groep. Ze kunnen hun eigen antwoord nog
aanvullen met informatie die ze van hun groepsgenoten hebben
gekregen. Ze proberen er wel voor te zorgen dat iedereen het eens is
met de antwoorden die ze noteren.
Bespreek de vragen klassikaal. Ga met de leerlingen wat dieper in op
oefening 5c:
>> Wat stoort je op dit moment?
>> Wat zou je liever anders zien? Waarom?
In les 9 hebben ze de brainstorm van deze oefening opnieuw nodig
omdat ze dan onder andere een eigen schoolreglement mogen schrijven.

dvd
bronnenblad 1
taalschrift p. 13

taalschrift p. 14-15
schrijfstrategie 3: Ik schrijf
mijn mening.

Controleren en reflecteren
7 Reflecteren
>> Hoe denken jullie na deze les over het recht op onderwijs?
>> Zou je de enquête nu anders invullen? Zo ja, wat zou je dan veranderen?
Zo nee, waarom niet?
>> Was je het eens met wat er bij je score stond? Waarom (niet)?
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> worden over de verschillende groepen verdeeld zodat ze de leiding
kunnen nemen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> worden over de verschillende groepjes verdeeld zodat ze de
oefeningen op een vlottere manier en onder leiding van de
instructieonafhankelijke leerlingen kunnen maken.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> kunnen door een co-teacher in de miniklas begeleid worden.
>> hoeven vraag 5c niet schriftelijk te beantwoorden.
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taalschrift p. 15
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

les 4

भारत में आपका स्वागत है!
Welkom in India!
Ik kan mijn mening verwoorden.
Ik kan vragen over een beeldfragment beantwoorden.

1

Dring er bij de leerlingen op
aan dat ze eerlijk antwoorden
op de vragen. Er is geen
juist of fout antwoord. Ze
leren zichzelf op het einde
misschien wat beter kennen.

Vul de enquête in. Geef je mening en kleur:
het aantal sterren (1 ster = helemaal niet akkoord, 5 sterren = helemaal akkoord).

1 Ik ga heel graag naar school.
2 Ik vind het helemaal niet erg om huiswerk te maken.
3 Het boeit me als we nieuwe leerstof krijgen.
4 Ik begin altijd op eigen initiatief aan mijn huiswerk en lessen.
5 Ik let goed op tijdens de les.
6 Ik vind naar school gaan heel nuttig.
Totaal aantal gekleurde sterren:

Heb je de enquête helemaal ingevuld?
Ga naar p. 12, draai je schrift om en
kom te weten welk type leerling je bent!

Thema 1 - les 4
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Bv. geld inzamelen met verschillende acties, materialen opsturen ...

b Overleg in jouw groep en formuleer samen een antwoord.
a Noteer een aantal ideeën.
2

Is de uitleg bij jouw resultaat op jou van toepassing? Waarom (niet)?

3

Ondanks de inspanningen zijn er overal ter wereld nog steeds kinderen die in armoede leven. Wat
kunnen wij doen om hen te helpen?
W

W

van toepassing zijn
kloppen, passen

de plicht
iets wat je moet doen
focussen op
je aandacht richten op
consequent
voortdurend, altijd op
dezelfde manier
het ver schoppen
veel bereiken
leergierig
geïnteresseerd om veel bij
te leren

Dit is je score:
Tussen de 24 en 30 sterren
gekleurd:
Proficiat! Je bent heel leergierig
en geïnteresseerd. Je ziet het
nut van naar school gaan in.
Blijf je inzetten. Je zult het ver
schoppen.
Tussen de 18 en 24 sterren
gekleurd:
Je weet dat naar school gaan
nuttig is. Je vindt het alleen
niet altijd boeiend. Je vindt het
moeilijk om je consequent in te
zetten. Focus op je schoolwerk.
Houd je werk bij en laat het niet
opstapelen. Je zult merken dat
het studeren vlotter gaat en dat je
meer vrije tijd overhoudt.

Tussen de 12 en 18 sterren
gekleurd:
Je bent niet meteen een
enthousiaste student. Het boeit
je allemaal niet zo. Herpak je. Als
je met een negatieve houding
naar de school blijft kijken, is het
moeilijk om dat te veranderen.
Tussen de 6 en 12 sterren
gekleurd:
Oei, jij vindt naar school gaan
vooral een last en niet nuttig. Dat is
heel jammer. Je doet geen moeite
om dat onder stoelen of banken te
steken. Probeer naar school gaan
minder als een plicht en meer als
een recht te zien. Met wat je nu op
school leert, sta je later steviger in
het leven.

erig
resseerd om veel bij
n

r schoppen
ereiken

quent
urend, altijd op
de manier

en op
dacht richten op

4

Het helpt als de leerlingen
eerst in stilte de antwoorden
noteren en pas nadien in
hun groep overleggen. Als ze
meteen beginnen te praten,
vergeten ze misschien een
deel van de informatie.

Beantwoord de vragen over onderwijs in India.
a In India kunnen acht miljoen kinderen niet naar school. Wat zijn de oorzaken?
1

De school is te ver.

2

Er is geen geld om de schoolkosten te
betalen.

3

De kinderen moeten mee gaan werken.

4

Ze komen uit een lagere kaste en
worden gepest.

b Welke maatregelen heeft Unicef al getroffen om die kinderen te helpen?
1

Unicef wil de school dichter bij de kinderen brengen.

2

Unicef helpt de kinderen om hun schoolkosten te betalen.

3

Sommige leerlingen krijgen een aangepast lessenrooster zodat ze kunnen werken en

cht
t je moet doen

n toepassing zijn
ppen, passen

even. Wat

studeren.

4

Unicef probeert de hele Indiase bevolking ervan te overtuigen dat ze respect moeten
hebben voor kinderen uit andere kasten.

c Hoeveel leerlingen zitten er vaak in één klas?

60

d Wat probeert men daaraan te doen?
1

Unicef leidt elk jaar 66 000 leraren op.

2

De klas wordt opgedeeld zodat iedereen op zijn eigen tempo en niveau de lessen kan
volgen.

e In het fragment over Ashu wordt gezegd dat de kinderen mee moeten gaan werken ‘om de
eindjes aan elkaar te knopen’. Leg uit wat dat betekent.
Dat betekent dat de kinderen er mee voor moeten zorgen dat er genoeg geld is om rond te
komen.

Thema 1 - les 4
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5

a Lees nogmaals enkele kinderrechten uit het verdrag.

1 Elk kind heeft recht op een
naam en nationaliteit.
2 Elk kind heeft recht op een thuis.
3 Elk kind heeft recht op
gezonde voeding.

11 Elk kind heeft recht op
bescherming tegen kinderarbeid.
12 Elk kind heeft recht op bescherming
tegen mishandeling.
13 Elk kind heeft het recht om
beschermd te worden tegen oorlog,
ontvoering en mensenhandel.

4 Elk kind heeft recht op onderwijs.
14 Elk kind heeft recht op informatie.
5 Elk kind heeft recht op
gezondheidszorg.
15 Elk kind heeft recht op
een eigen mening.
6 Kinderen met een beperking
hebben recht op speciale zorg
en bescherming.

7 Geen enkel kind mag in
armoede leven.

8 Elk kind heeft recht op spel.
16 Elk kind heeft recht op
vrijheid in zijn hoofd.
9 Elk kind heeft recht op privacy.
17 Elk kind heeft het recht
om anders te zijn.
10 Elk kind heeft recht op bescherming
tegen misbruik.

14
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18 Kinderen van vluchtelingen hebben
recht op speciale bescherming.

Ze denken eerst zelf na en
formuleren hun mening. Pas
nadien overleggen ze met
elkaar en kunnen ze eventueel
informatie toevoegen.

b Als een kind zo arm is dat het moet gaan werken in plaats van naar school te gaan, welke
rechten worden er dan geschonden?
1

Elk kind heeft recht op onderwijs.

2

Geen enkel kind mag in armoede leven.

3

Elk kind heeft recht op spel.

4

Elk kind heeft recht op bescherming tegen kinderarbeid.

c Wat zou jij graag veranderen aan ons schoolsysteem? Denk na over de uren, de lessen, de refter,
het huiswerk, de toetsen ...

6

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon vragen beantwoorden over een beeldfragment.
Ik kon mijn mening geven en daar goede argumenten bij formuleren.
Ik kon op een respectvolle manier een discussie voeren met een klasgenoot
en mijn argumenten verdedigen.

Thema 1 - les 4
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Fragment ‘Elders in de wereld - India’
Welkom in India. Een enorm land met veel inwoners, grote steden maar ook heel veel armoede. Maar liefst
acht miljoen kinderen uit India gaan niet naar school.
Rachana is een van hen. Ze zou willen leren lezen en schrijven, maar ze kan gewoon niet. Rachana woont
in Labangi, een klein dorpje op het platteland in India. De dichtstbijzijnde school is zes kilometer van
Labangi verwijderd. De ouders van Rachana zijn arm en hebben geen auto. Zelfs geen fiets. Dus zou hun
dochter te voet naar school moeten. Maar zes kilometer heen en zes kilometer terug, dat is een wel erg
lange wandeling. Bovendien kan het in India verschrikkelijk warm zijn en liggen de wegen er niet al te best
bij. Zo is het schoolgebouw heel moeilijk bereikbaar. Unicef wil kinderen zoals Rachana de mogelijkheid
bieden om toch naar school te gaan zonder dat ze uren hoeven te wandelen. Unicef wil de school dichter
bij de leerlingen brengen.
De ouders van Ashu zijn erg arm. Ze werken de hele dag op het veld, maar verdienen daar weinig geld
mee. Samen met zijn broers en zussen trekt Ashu elke ochtend van Labangi naar het veld om daar zijn
ouders te helpen. Zoals Ashu zijn er in India nog heel veel andere kinderen. Om de eindjes aan elkaar te
knopen, moeten ze wel gaan werken.
Acht miljoen kinderen in India gaan niet naar school. Tijd doorbrengen op school zit er voor hen niet in,
want er is geen geld of ze zijn verplicht om alle dagen uit werken te gaan. Unicef doet zijn uiterste best
om de schoolverlaters weer in de klas te krijgen. We helpen de kinderen om hun schoolkosten te betalen.
En sommige leerlingen krijgen een aangepast lessenrooster zodat ze kunnen werken en studeren.
Vari gaat niet naar school. Ze is niet echt welkom in de klas. Het onderwijs in India is nochtans gratis en
verplicht voor alle kinderen. Kijk, de mensen in India zijn ingedeeld in standen. Dit noemen we kasten.
Wie tot een lagere kaste behoort, heeft dikke pech. Want hij of zij wordt niet aanvaard door de leden
van een hogere kaste. Het kastensysteem werd in India officieel afgeschaft. En van de overheid in India
mag je andere kasten niet als minderwaardig beschouwen. Maar toch gebeurt dit nog. Kijk maar naar
Vari. Zij behoort tot een stam die door anderen als minderwaardig wordt beschouwd. Ze werd door haar
klasgenootjes gepest en uitgelachen enkel en alleen omdat ze tot een lagere kaste behoorde, waardoor
Vari uiteindelijk niet meer naar school ging. Unicef probeert niet de pestkoppen maar de hele Indiase
bevolking ervan te overtuigen dat ze respect moeten hebben voor Vari en kinderen uit andere kasten.
Respect voor hen, hun gewoontes en de taal die ze spreken.
En dit, dit is Urna. Ze woont in Labangi en geeft les op het enige schooltje in de streek, zes kilometer van
het dorp. Urna heeft het als juffrouw niet altijd even gemakkelijk. In India wonen er enorm veel mensen.
En op het platteland zijn er vrij weinig scholen. Soms staat Urna voor een klas van wel zestig leerlingen.
Het is voor haar dan ook niet vanzelfsprekend om elke leerling even goed te helpen. Unicef leidt elk jaar
66 000 leraren op. Maar zelfs dat is nog niet genoeg. We proberen de klas dan ook op te delen zodat
iedereen op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau de lessen kan volgen. De leerlingen van Urna die
moeten gaan werken, kunnen hun lessen later inhalen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen van goed
onderwijs kan genieten.
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Thema 1 - les 5

Herhaling
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
herhaling vijfde leerjaar
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen herhalen in deze les een aantal spellinginhouden uit
leerjaar 5. Ze kennen verschillende spellingstrategieën en zetten die in.

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

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Woorden op isch correct schrijven.
>> Woorden op heid correct schrijven.
>> Woorden met s als c correct schrijven.
>> Woorden met th correct schrijven.
>> Woorden met k als c correct schrijven.
>> Woorden met s(ie) als t(ie) correct schrijven.
>> Woorden met s(i) als t(i) correct schrijven.
>> Woorden met met au of ou correct schrijven.
>> Woorden met ei of ij correct schrijven
>> Woorden met een bijzondere uitspraak correct schrijven.
>> Woorden met verenkeling correct schrijven.
>> Woorden met verdubbeling correct schrijven.
>> Woorden met apostrof aan het einde van een woord
correct schrijven.
>> Woorden met een trema bij meervoud na ie of ee correct
schrijven.
>> Woorden met koppelteken correct schrijven.
>> (Afleidingen van) aardrijkskundige namen met hoofdletter
schrijven.
>> Afkortingen correct schrijven.

Folio
>> spellingschrift p. 3-6
>> kopieerbladen 1-2
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC
Diversen
>> schrijflei
>> woordenboek

Ander doel
Nadenken over het eigen lees- en schrijfgedrag en het
handelen aanpassen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Een realistisch zelfbeeld opbouwen. Positief omgaan met eigen
mogelijkheden en beperkingen.

Voorbereiding
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene helft van de klas dictee 1, voor de andere helft dictee
2. Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Kopieer kopieerblad 2 één keer per twee leerlingen.
>> Voorzie de nodige materialen voor leerlingen met een IAC.
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Coöperatieve werkvormen in deze les
>> uitwisselen en delen
>> partnerdictee

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen duiden bij oefening 5 en 6 zelf aan of ze twijfelen aan de schrijfwijze van een woord. Zo leren ze
zichzelf inschatten.

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit het vijfde leerjaar aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> kapitein
De ... kon het schip veilig naar de kust brengen.
>> circus
In het ... was de clown de beste act van de avond.
>> nieuwsgierig Ben jij ook zo ... naar wat de verrassing is?
>> restaurant
Wij gaan elke vrijdag op ... eten.
>> knieën
Ze heeft last van groeipijn aan de ... .

schrijflei
TIP! Omdat dit een
herhalingsles is, kun je deze
fase ook laten vallen.

Projecteer de correctiesleutel en laat het dictee nakijken.
2 Aan het spellinggeweten werken
Bespreek waarom het belangrijk is foutloos te schrijven (bv. uit respect
voor je lezer of omwille van een betere communicatie) en sta stil bij hoe
je dat doet (bv. door goed te luisteren, door te controleren wat je schrijft,
door hulp te vragen of iets op te zoeken als je twijfelt).
3 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de toptekst. De tekst bevat woorden die de leerlingen
leerden schrijven in het vijfde leerjaar. Laat die woorden opsommen
(commissaris, politie, station, speciaal, controle, snelheid, auto's,
versleten, West-Vlaamse, professor, onmiddellijk, fantastisch).
Bespreek de betekenis van de woorden.
Laat een leerling modelen wat hij doet om het woord juist te schrijven.
4 Directe instructie
Geef de leerlingen per twee een kopieerblad en zeg dat er zowel
hoorwoorden, onthoudwoorden als regelwoorden op het bord of in het
spellingschrift staan.
>> Overleg met je buur: in welke categorie plaats je de woorden uit de tekst?
Let daarbij op de gemarkeerde moeilijkheid.
>> Vaak past een woord in meer dan één categorie: het woord commissaris
is een regelwoord omdat de m en de s verdubbeld worden na een korte
klinker. De vrije klinker a schrijf je dan weer enkel. Maar in dat woord
wordt ook de k als een c geschreven en dat moet je onthouden. Je moet
zo’n woord maar in één categorie noteren. Kijk daarvoor goed naar de
spellingmoeilijkheid die in het woord vetgedrukt staat.
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spellingschrift p. 3

kopieerblad 2
spellingschrift p. 3

Geef de duo’s de tijd om de woorden te rubriceren en verbeter
klassikaal. Beklemtoon daarbij elke keer de strategie en verduidelijk door
enkele duo’s de extra woorden te laten zeggen.
Vestig de aandacht op het feit dat in de meeste van de woorden
meerdere strategieën worden aangewend. In de rubriceeroefening
moesten ze zich telkens maar op één van die strategieën richten, maar
zulke woorden vragen dus heel wat denkwerk:
>> professor:
–– De o volgt de verenkelingsregel.
–– De s wordt verdubbeld na een gedekte klinker e.
>> onmiddellijk:
–– De d wordt verdubbeld na een gedekte klinker i.
–– De l wordt dubbel geschreven na een doffe e. Dat moet je
onthouden.
–– Het woordstukje lijk schrijf je als lijk.
>> commissaris:
–– De k wordt als een c geschreven. Dat moet je onthouden.
–– De m en de s worden verdubbeld na een gedekte klinker.
–– De a volgt de verenkelingsregel.
>> politie:
–– De o volgt de verenkelingsregel.
–– De ie wordt als i geschreven.
–– De sie-klank schrijf je als tie. Dat moet je onthouden.
>> controle:
–– De k wordt als een c geschreven. Dat moet je onthouden.
–– De o volgt de verenkelingsregel.
Bespreek daarbij de spellingweter indien nodig:
>> Hoorstrategie:
–– woorden met isch(e): spellingweter 5
–– woorden met heid: spellingweter 7
>> Onthoudstrategie:
–– woorden met s als c: spellingweter 16
–– woorden met th: spellingweter 15
–– woorden met k als c: spellingweter 22
–– woorden met s(ie) als t(ie): spellingweter 18
–– woorden met s(i) als c(i): spellingweter 22
–– woorden met een bijzondere uitspraak: spellingweter 12
–– medeklinkercombinaties in moeilijke woorden: spellingweter 20
>> Regelstrategie:
–– woorden met verdubbeling van de medeklinker: spellingweter 42
–– woorden met verenkeling van de klinker: spellingweter 42
–– woorden met apostrof aan het einde van een woord:
spellingweter 44
–– woorden met hoofdletter bij afleidingen van aardrijkskundige
namen: spellingweter 55
–– woorden met een koppelteken: spellingweter 50
>> Analogiestrategie: Voor heel wat spellingweters bestaan er net alswoorden die ons kunnen helpen bij het onthouden van de
schrijfwijze van woorden.

spellingschrift p. 114-132
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5 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Zoek woorden met dezelfde spellingmoeilijkheid en noteer ze.
De leerlingen bespreken in duo de kolommen van de rubriceeroefening.
Daarbij herhalen ze voor elkaar om welke spellingmoeilijkheid het gaat
en hoe ze die aanpakken. Ze gebruiken daarvoor het kopieerblad. Voor
elke spellingmoeilijkheid bedenken ze nog een woord en noteren het.
Bespreek klassikaal.
6 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 oplossen.

kopieerblad 2

spellingschrift p. 3

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening eventueel zelf nog
voorbeeldwoorden.
>> markeren daarbij in elk woord de moeilijkheid en verwoorden welke
spellingstrategieën ze inzetten.
>> maken met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en de aanpak. Modelen om
de beurt.
Verlengde instructie
>> Sta per woord stil bij de gemarkeerde moeilijkheid van het woord en de
aanpak ervan. Laat telkens een andere leerling modelen en bespreek bij
elk woord de passende spellingweter.
>> Sta ook stil bij andere moeilijkheden in een woord, zoals bv. de k als
c in commissaris, maar maak duidelijk dat de focus in deze les op de
gemarkeerde moeilijkheid ligt.
>> Bespreek het nakijken van het opgeschreven 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)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs. Die
leerlingen oefenen tijdens deze les extra op hoofdletters bij het begin
van een zin, eigennamen, plaatsnamen en feestdagen.
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zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Inoefening (25 minuten)
7 De leerstof kort herhalen
Houd een wedstrijd in duo’s. De leerlingen schrijven op de schrijflei.
>> Noteer een woord net als:
1 politie (bv. garantie, competitie ...)
2 fantastisch (bv. Belgisch, alfabetisch ...)
3 snelheid (bv. lelijkheid, eerlijkheid ...)
4 West-Vlaamse (bv. Oost-Vlaamse, Zuid-Afrikaanse ...)
5 controle (bv. contact, contract ...)
6 speciaal (bv. citroen, centimeter ...)
7 auto’s (bv. papa’s, mama’s ...)
>> Noteer een woord met:
1 een verenkeling van de klinker (bv. grote, vragen ...)
2 een verdubbeling van de medeklinker (bv. appel, bidden ...)
Daarbij noteren ze om ter snelst een woord dat dezelfde
spellingmoeilijkheid heeft. Bespreek fouten en laat eventueel verbeteren
door klasgenoten.
8 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2 tot en met 5 oplossen.
Bespreek daarbij ook de woorden met andere spellingmoeilijkheden en
herhaal de spellingweters en de strategieën die je kunt inzetten om die
woorden juist te schrijven.

schrijflei

spellingschrift p. 4-5

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsoefeningen.
>> werken per twee voor een extra oefening. Ze noemen voor elkaar
vier woorden uit de toptekst of vier woorden die net als topwoorden
zijn opgeschreven. Met die woorden maken ze een verhaaltje.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> modelen om de beurt de eerste opdracht van elke oefening.
>> maken de rest van de oefeningen zelfstandig.
Oefening 2:
>> Laat om de beurt het woord puzzelen en de strategie correct
aanduiden.
Oefening 3:
>> Laat een leerling benoemen welke spellingmoeilijkheid blauw staat.
>> Laat daarbij de passende strategie aanduiden.
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Oefening 4:
>> Laat een leerling zeggen over welk woord het gaat.
>> Laat benoemen welke spellingmoeilijkheid aan bod komt.
>> Bespreek bij elk woord de strategie voor het schrijven.
>> Dicteer het woord en controleer.
Oefening 5:
>> Bespreek samen de moeilijkheid in elk woord.
>> Laat enkele zinnen aanbieden en selecteer samen wat elke leerling
gaat schrijven.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik curriculumdifferentiatie
een aangepaste les met verwerkingsmaterialen voor leerlingen die
voorbereid worden op de B-stroom van het secundair onderwijs. Die
leerlingen oefenen tijdens deze les extra op hoofdletters bij het begin
van een zin, eigennamen, plaatsnamen en feestdagen.

zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

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 vliegtuig stijgt met een ongelooflijke snelheid op.
2 Ze gaat naar de dokter voor de jaarlijkse controle van haar hart.
3 Ze hebben afgesproken bij de ingang van het station.
4 Las je het boek of keek je alleen naar de illustraties?
5 ’s Avonds gaat de politieagent graag naar het theater.
6 De voorstelling in het circus was helemaal gratis!
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

Transfer

’s Avonds,
theater, circus

politieagent, gratis
Leestekens: een punt of uitroepteken aan het
einde van de zin.
Hoofdletters: ’s Avonds, De

7

3
(met telkens 0,5 punt als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

Leerling 2
1 Lucas uit mijn klas heeft twee papa's.
2 Sinds ze ermee gevallen is, functioneert haar fiets niet meer zoals
het hoort.
3 De dokter constateerde dat de patiënt hervallen was.
4 De agenten volgen de bevelen van de commissaris op.
5 In dat Vlaams-Brabantse museum kun je ontdekken hoe elke
dinosaurus leefde.
6 Zet onmiddellijk de radio aan!
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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.

snelheid, controle,
station, illustraties

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

spellingschrift p. 6
kopieerblad 1
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TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

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

papa's

ontdekken,
dinosaurus,
onmiddellijk, radio

Vlaams-Brabantse

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

functioneert,
constateerde,
commissaris

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: In, Zet
7

3
(met telkens 0,5 punt als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

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

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 6

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> schrijven zelfstandig een antwoord in naam van de
kinderrechtencommissaris.
>> vergelijken en bespreken de oplossingen in duo’s. Bij twijfel zoeken
ze de juiste schrijfwijze op in een woordenboek.

woordenboek

Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> schrijven een antwoord in naam van de kinderrechtencommissaris
als partnerwerk.
>> 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
>> schrijven een antwoord in de miniklas.
>> markeren de moeilijkheden en modelen de aanpak.
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Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
Partnerdictee:
>> krijgen een eigen dictee dat de inhoud(en) van hun les behandelt.

zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Integratieoefening:
>> krijgen een aparte integratieoefening die alleen inhouden uit
leerjaar 4 behandelt.

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

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek komt de vrije ie geschreven als i aan bod. Dat zijn woorden net als fabrikant en
net als radio. Laat spellingzwakke leerlingen die woorden vooraf al eens doornemen.
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les 5

Herhaling
De commissaris van de politie hield bij het
station speciaal een controle op de snelheid
van de auto’s. Ook de versleten wagen van
de verstrooide West-Vlaamse professor werd
tegengehouden.
“Ik moet uw rijbewijs zien”, zei de commissaris.
“Nee, niet ik móét, maar mág ik uw rijbewijs zien”,
reageerde de professor onmiddellijk.
“Uw licht is stuk en uw rem piept,” merkte de
commissaris op. “Dat kost € 90.”
“Fantastisch!” zei de professor.
“Kunt u me zeggen wanneer hij gemaakt zal zijn?”

1

Fantastisch!
Wanneer zal hij
gemaakt zijn?

€ 90

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

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

Juf vindt het

de snelheid

Met de

dat Arzu al goed Nederlands spreekt.

fantastisch

van een haas ging hij door de bocht.

snelheid

onthoudwoorden
de politie

Ik word later agent bij de

de controle

Voor mijn allergie moet ik op

speciaal

Hij had me een heel

het station

Vermoedelijk vertrekken we vanuit het

onmiddellijk

Ga

de lichtjes

‘s Avonds gaan de

ontdekken

Bij de fietscontrole

thuis

Ik wil graag

!

politie

bij de dokter.

controle

geschenk gegeven.

speciaal

station

van Kortrijk.

naar huis! Je bent al veel te laat!

onmiddellijk

in vele huizen aan.

lichtjes

we welke fietsen in orde zijn.

ontdekken

een pyjamafeestje organiseren.

thuis

regelwoorden
de commissaris
de professor

De

commissaris

zag er niet tevreden uit.
Gobelijn bedenkt de gekste uitvindingen.

Professor

versleten

Met zo’n

de auto’s

De buren laten hun

West-Vlaamse

Ik hou van het sappige

versleten

fiets ben je een gevaar in het verkeer!
auto’s
West-Vlaamse

altijd buiten staan.
dialect.
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2

ca

re

2

le

con

tro

3

mid

lijk

del

1

3

Sta kort stil bij woorden met ei
of ij (spellingweter 9).

Maak woorden.
ho

werken in de
de
on

horeca

bij de dokter

controle

reageren en niet afwachten

onmiddellijk

4

tas

fan

tisch

Ik heb

5

ken

dek

ont

een nieuw dier

ontdekken

6

a

ter

the

kijken naar het

theater

7

mis

com

ris

8

fes

pro

sor

9

sau

no

rus

di

10

le

a

ci

spe

sa

de

nieuws.

fantastisch

commissaris

van de politie

de verstrooide

professor

de vleesetende

dinosaurus

de

speciale

uitstap

Lees de brief van Lola aan de kinderrechtencommissaris.
a Bekijk het blauwe stukje in elk onderstreept woord.
b Omcirkel de strategie die je gebruikt om die stukjes juist te schrijven.

Beste meneer de kinderrechtencommissaris
Ik ben Lola. Ik heb twee mama’s.
Dat functioneert prima,
ik heb een coole thuis!
Op school spreekt mijn juf altijd over ‘je mama en papa’.

In één woord zijn er meerdere
spellingmoeilijkheden (en
dus meerdere strategieën)
mogelijk. Maak duidelijk dat ze
zich voor deze oefening enkel
moeten concentreren op wat
gekleurd is in het woord.

In mijn agenda staat bv.
‘handtekening van mama of papa’.
Ik constateer
dat dat me wel verdriet doet.
Ik reageerde nog niet, maar vraag me af hoe ik dat het best aanpak.
Kunt u me helpen?
Lieve groet, Lola

4
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Bespreek woorden met th
(spellingweter 15), woorden
met de woordstukjes be, ge
en ver en de vervoeging van
de verleden tijd (spellingweter
43).

4

Bespreek de spellingweter die
hoort bij woorden met ei of ij
(spellingweter 9).

a Puzzel de woorden in elkaar en schrijf ze in het verslag van een gekke klasdag.
b Kleur in het woord dat je noteerde:
de blauwe stukjes uit de puzzelblokjes.
c Omcirkel de strategie die je gebruikt om die stukjes juist te schrijven.
Eens per jaar mogen we de klas op stelten zetten.
cus

cir

pi

tein

Het lijkt dan wel een
ka

De juf komt als

.

circus
kapitein

.

We krijgen gekke opdrachten. Bv.:

5

gen

tig

ne

tie

il

tra

de

strooi

ver

Vul de mail aan. Kies uit:
Bericht
Van:
Aan:
Onderwerp:

Verzonden op: 31-08

Ik geef je
lus

a
bios

seconden

negentig

om een

illustratie

te maken

van een

verstrooide

professor.

Sta in deze oefening stil
bij woorden met au of ou
(spellingweter 10) en bij
woorden met een trema
bij meervoud na ie of ee
(spellingweters 46 en 47).

oord – li jes –
int- iklaas –
vonds –
eater –
oop – rest
rant – nieuws ierig – on ekken – kni
n

lucas_letop@gmail.com
kinderrechtencommissaris@commissariaat.be
Is dit kinderarbeid?

Ik twijfel.

Fout? Verbeter.

Geachte commissaris van de kinderrechten
Ik ben 12 en woon in (1) Sint-Niklaas

.

(1)

Thuis hebben wij een (2) restaurant

.

(2)

(3) ’s

Avonds

(4) knieën

moet ik de grond op mijn

(3)

poetsen.

(4)
of

Ik ga nooit naar het (5) theater
de (6) bioscoop

Ik wil graag (9) ontdekken
niet (10) lichtjes

(5)
(6)

.
of u daar wel mee

Ik ben (7) nieuwsgierig
(8) akkoord

Deze oefening kunnen ze ook
per twee oplossen.

(7)
(8)

gaat.
of mijn situatie
lijkt op kinderarbeid.

(9)
(10)

Dank u wel voor uw antwoord.

Thema 1 - les 5
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6

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

1
2
3
4
5

6

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

7

Vul de e-mail van de kinderrechtencommissaris aan Lucas aan. Kies uit:
speciaal – commissaris – controle – fantastisch – akkoord – ontdekken – ideeën

Bericht
Van:

kinderrechtencommissaris@commissariaat.be

Aan:

lucas_letop@gmail.com

CC:
Onderwerp:

antwoord op jouw mail van 31/8

Beste Lucas

Hartelijke groet
de kinderrechtencommissaris

6
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Deze oefening is gericht op
controle. Stimuleer om elk
woord grondig na te kijken.
Bij twijfel zet de leerling een
kruisje en zoekt hij het woord
op of vraagt hij hulp aan
een klasgenoot/leraar die de
schrijfwijze verduidelijkt. Als
een woord fout geschreven is,
dan verbeteren de leerlingen
in de verbeterkolom. Laat in
partnerwerk verbeteren: de
leerlingen lezen aan elkaar het
woord voor en vergelijken.
Deze oefening kunnen ze ook
per twee oplossen.

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

woorden

zinnen

Leerling 2
1 Het vliegtuig stijgt met een
ongelooflijke snelheid op.
2 Ze gaat naar de dokter voor de
jaarlijkse controle van haar hart.
3 Ze hebben afgesproken bij de
ingang van het station.
4 Las je het boek of keek je alleen
naar de illustraties?
5 ’s Avonds gaat de politieagent
graag naar het theater.
6 De voorstelling in het circus
was helemaal gratis!

Leerling 1

woorden

zinnen

woorden

1 Lucas uit mijn klas heeft twee
papa's.
2 Sinds ze ermee gevallen is,
functioneert haar fiets niet meer
zoals het hoort.
3 De dokter constateerde dat de
patiënt hervallen was.
4 De agenten volgen de bevelen
van de commissaris op.

zinnen

6 In dat Vlaams-Brabantse
museum kun je ontdekken hoe
elke dinosaurus leefde.
7 Zet onmiddellijk de radio aan!

Leerling 2
1 Het vliegtuig stijgt met een
ongelooflijke snelheid op.
2 Ze gaat naar de dokter voor de
jaarlijkse controle van haar hart.
3 Ze hebben afgesproken bij de
ingang van het station.
4 Las je het boek of keek je alleen
naar de illustraties?
5 ’s Avonds gaat de politieagent
graag naar het theater.
6 De voorstelling in het circus
was helemaal gratis!

woorden

1 Lucas uit mijn klas heeft twee
papa's.
2 Sinds ze ermee gevallen is,
functioneert haar fiets niet meer
zoals het hoort.
3 De dokter constateerde dat de
patiënt hervallen was.
4 De agenten volgen de bevelen
van de commissaris op.

zinnen

6 In dat Vlaams-Brabantse
museum kun je ontdekken hoe
elke dinosaurus leefde.
7 Zet onmiddellijk de radio aan!
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Naam: 

Datum:

Nr.

Kijk naar wat in kleur staat. Welke strategie gebruik je om dat stukje juist te schrijven?
Zet de woorden in de juiste kolom. Kies uit:
West-Vlaamse – snelheid – commissaris – professor – fantastisch – politie – versleten – station –
speciaal – controle – onmiddellijk – lichtjes – ontdekken – thuis

hoorstrategie

regelstrategie

onthoudstrategie

-isch (SW 5)

verdubbelen (SW 42)

s als c (SW 16)













-heid (SW 7)

verenkelen (SW 42)

th (SW 15)















k als c (SW 17)

apostrof op het einde van
een woord (SW 44)








s(ie) als t(ie) (SW 18)


hoofdletter in
aardrijkskundige namen
(SW 55)











s(ie) als t(i) (SW 19)

bijzondere uitspraak (SW 12)




medeklinkercombinaties in
moeilijke woorden (SW 20)
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Naam: 

Datum:

Nr.

Kijk naar wat in kleur staat. Welke strategie gebruik je om dat stukje juist te schrijven?
Zet de woorden in de juiste kolom. Kies uit:
West-Vlaamse – snelheid – commissaris – professor – fantastisch – politie – versleten – station –
speciaal – controle – onmiddellijk – lichtjes – ontdekken – thuis

hoorstrategie
-isch (SW 5)


fantastisch

regelstrategie
verdubbelen (SW 42)


commissaris

onthoudstrategie
s als c (SW 16)
speciaal









-heid (SW 7)

verenkelen (SW 42)

th (SW 15)




snelheid



professor





versleten



thuis



k als c (SW 17)

apostrof op het einde van
een woord (SW 44)





auto’s








s(ie) als t(ie) (SW 18)


hoofdletter in
aardrijkskundige namen
(SW 55)
West-Vlaamse

controle

politie



s(ie) als t(i) (SW 19)


station



bijzondere uitspraak (SW 12)


lichtjes



ontdekken



medeklinkercombinaties in
moeilijke woorden (SW 20)


onmiddellijk



L6 - Thema 1 - les 5 - kopieerblad 2 correctiesleutel

53

Thema 1 - les 6

Ik betaal, wij betalen. Of betaalde jij?
Domein:
taaldenken
Onderwerpen: >	werkwoorden herkennen in de tegenwoordige en verleden tijd, enkelvoud en
meervoud
>	weten dat sommige werkwoorden van klank veranderen in de verleden tijd en die
kennis toepassen
Lesduur:
50 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen herkennen de werkwoorden en reflecteren over de
werkwoordtijden en klankverandering, persoon en werkwoord,
stam, uitgang en infinitief, enkelvoud en meervoud. Ze leerden
daarover al in het vijfde leerjaar. In dit thema herhalen en verdiepen
ze die kennis.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Diversen
>> woordenboeken

Hoofddoelen van de les
>> Werkwoordsvormen herkennen en erover reflecteren:
infinitief, persoonsvorm, stam, stam + uitgang.
>> De persoon en het getal van een werkwoord herkennen
en erover reflecteren: eerste, tweede en derde persoon
enkelvoud en meervoud.
>> Reflecteren over de tijd van een werkwoord:
tegenwoordige en verleden tijd.
>> Termen gebruiken: stam, uitgang, persoonsvorm, persoon,
eerste persoon, tweede persoon, derde persoon, infinitief,
tijd, tegenwoordige en verleden tijd.

Folio
>> taalschrift p. 16-22
>> kopieerblad 1

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

Voorbereiding
Indien je geen gebruik maakt van de bordles (digitaal schoolbord), download dan kopieerblad 1 uit de
downloadbare bundel op het lerarengedeelte van bingel.be en kopieer het voor elke leerling. Je hebt het
nodig in lesfase 4.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Het nut van een schoolreglement bespreken
Laat oefening 1a voorlezen.
>> Welke soort tekst is dit? (een instructie, een schoolreglement)
>> Wat vinden jullie van de afspraken die hier vermeld zijn?
>> Waarom heeft elke school een schoolreglement? (Dan is het voor
iedereen duidelijk wat mag en niet mag. Er zijn heldere afspraken.
Het vermijdt chaos.)
Jullie moeten in de tekst de werkwoorden zoeken. Sommige zijn al
onderstreept.
Doe de eerste zin samen: Om de zaken op school goed te laten
verlopen, zijn er afspraken nodig. Laat de leerlingen de drie
werkwoorden groen markeren.

taalschrift p. 16

2 Op het lesdoel focussen
De meeste zinnen die je zegt of schrijft, hebben een werkwoordsvorm. Jullie
leren in deze les over de verschillende werkwoordsvormen. De vorm hangt af
van wie de handeling uitvoert. Dat kan één persoon zijn, maar het kunnen
ook meerdere personen zijn. Je leert ook dat werkwoorden vaak aangeven of
iets nu gebeurt of vroeger. We spreken dan over tegenwoordige en verleden
tijd. Soms verandert de klank van een werkwoord in de verleden tijd.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Oefening 1 tot en met 7 maken
Laat de rest van oefening 1a zelfstandig maken. Bespreek kort
klassikaal.
Overloop met de leerlingen de taalweter 'Hoe herken ik een
werkwoord?' (oefening 1a).
Bij oefening 1c markeren de leerlingen de werkwoorden die in het
schoolreglement niet onderstreept zijn.
Bespreek de taalweter ‘Wat betekenen de 1e, 2e en 3e persoon van het
werkwoord?’ (oefening 2a).
De leerlingen rubriceren de gemarkeerde werkwoordvormen bij
enkelvoud of meervoud in de tabel bij oefening 2b. Laat hen
mondeling nog voorbeelden van onderwerpen geven.
>> Maak een zin in de derde persoon enkelvoud met lopen. (bv. Hij loopt
naar de bus.)
>> Kun je hij vervangen door iets anders? (Ja, bv. Jan, de jongen, de hond ...)
>> Maak een zin in de derde persoon meervoud met lopen. (bv. Zij lopen
naar de bus.)
>> Kun je zij vervangen? (Ja, bv. de meisjes, de kinderen, de mannen ...)
>> Maak een zin in de eerste persoon enkelvoud met lopen. (bv. Ik loop naar
de bus.)
>> Kun je ik vervangen zonder dat de werkwoordsvorm verandert? (Nee)
Nadien maken ze oefening 2b tot en met 2d. Bespreek kort klassikaal.
Overloop de taalweters ‘Wat is de stam?’ en ‘Wat is de uitgang?’
(oefening 3a).

taalschrift p. 16-21
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De leerlingen markeren de stam en onderstrepen de uitgang (oefening
3b en 3c).
Bespreek met de leerlingen de taalweter ‘Wat is een infinitief?’
(oefening 4a). Oefen kort in.
Geef de infinitief van:
>> komt (komen)
>> speelt (spelen)
>> gilt (gillen)
>> slapen (slapen)
De leerlingen maken nu oefening 4b.
Bespreek:
>> Werkwoorden kunnen aanduiden wanneer iets gebeurt of gebeurd is.
Bv. Ik lees een boek. Gebeurt dat nu of is het al gebeurd? (nu)
>> Welke tijd is dat dan? (tegenwoordige tijd)
>> De man werkte in de tuin. Gebeurt dat nu of is het al gebeurd? (Het is al
gebeurd.)
>> Welke tijd is dat dan? (verleden tijd)
Bied mondeling enkele oefenzinnen aan. De leerlingen steken hun
linkerhand op als de zin in de tegenwoordige tijd staat en hun
rechterhand als de zin in de verleden tijd staat.
>> De kinderen klommen in de boom. (verleden tijd)
>> De vakantie was leuk. (verleden tijd)
>> Ik maak mijn oefeningen. (tegenwoordige tijd)
>> Jullie beginnen eraan. (tegenwoordige tijd)
De leerlingen maken oefening 5 zelfstandig.
Overloop de taalweter ‘Welke werkwoorden veranderen van klank?
Welke niet?’ (oefening 6a).
Laat de leerlingen aan de hand van het werkwoord ‘lopen’ vaststellen
dat de verleden tijd van werkwoorden in het woordenboek staat. De
leerlingen maken oefening 6 en 7 zelfstandig.

Controleren en reflecteren
4 Jezelf toetsen
Projecteer de oefeningen of deel het kopieerblad uit. De leerlingen
krijgen vijf minuten tijd om de zinnen te maken.
Maak een zin ...
>> in de tegenwoordige tijd, eerste persoon enkelvoud met het werkwoord
bakken. (Bv. Ik bak een taart.)
>> in de verleden tijd, derde persoon meervoud met het werkwoord kopen.
(Bv. De jongens kochten voetbalstickers.)
>> in de tegenwoordige tijd, tweede persoon enkelvoud met het werkwoord
verbreden. (Bv. Jij verbreedt de kolom om meer te kunnen schrijven.)
>> in de tegenwoordige tijd, tweede persoon meervoud met het werkwoord
zingen. (Bv. Jullie zingen graag in een koor.)
>> in de verleden tijd, derde persoon enkelvoud met het werkwoord roepen.
(Bv. Het meisje riep in mijn oor.)
Vorm duo’s. De leerlingen verbeteren elkaars werk. Bij discussie roepen
ze jouw hulp in.
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kopieerblad 1

5 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zelfstandig en raadplegen indien nodig de
taalweters, wandplaten en instructiefilmpjes.

taalschrift p. 22
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de oefeningen zo veel mogelijk zelfstandig en raadplegen
indien nodig de taalweters en instructiefilmpjes.
>> sluiten even aan bij de miniklas als een oefening problemen oplevert.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zo veel mogelijk zelfstandig.
>> kunnen de hulp van de leraar inroepen.
>> maken de oefeningen samen met de leraar in de miniklas als het
echt niet lukt.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik
curriculumdifferentiatie een aangepaste les met verwerkingsmaterialen
voor leerlingen die voorbereid worden op de B-stroom van het
secundair onderwijs. Die leerlingen oefenen op een gemakkelijker
niveau dezelfde leerstof.

zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

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

L6 - Thema 1 - les 6 - lesgang

57

les 6

Ik betaal, wij betalen. Of betaalde jij?
Ik kan werkwoorden herkennen in de tegenwoordige en verleden tijd, het enkelvoud en
meervoud, de 1e, 2e en 3e persoon.
Ik kan de infinitief van werkwoorden noteren.
Ik kan de stam en de uitgang van werkwoorden aanduiden.
Ik weet dat sommige werkwoorden van klank veranderen in de verleden tijd en kan
dat toepassen.

1

a Lees de tekst en de taalweter.

Om de zaken op school goed te laten verlopen, zijn er afspraken nodig. Die staan in het
schoolreglement. Wanneer je ouders kiezen voor een school, ondertekenen ze dat
schoolreglement. Dat wil zeggen dat ze akkoord gaan met de afspraken van de school.
Hieronder vind je enkele afspraken die in een schoolreglement kunnen voorkomen.
5

10

REGLEMENT
– Ik neem de veiligste en kortste weg van en naar school.
– Ik treuzel niet onderweg.
– We respecteren de wegcode.
– Jullie komen steeds op tijd naar school.
– Als je om veiligheidsredenen een gsm nodig hebt,
moet je die op school uitzetten.
– Grote ballen mogen alleen op het voetbal- of basketbalveld.
– Als iemand anders een opmerking krijgt, bemoei ik me daar niet mee.
– Er wordt tijdens de speeltijd niet gesnoept, ook niet als er iemand jarig is.

Hoe herken ik een werkwoord?
> Werkwoorden zeggen wat iemand doet.
Bv. fietsen, lopen, koken, dansen ...
> Werkwoorden zeggen wat er gebeurt.
Bv. sneeuwen, waaien, hagelen, regenen ...
> Werkwoorden zeggen wat iemand is of wordt.
Bv. zijn, worden, lijken, blijven ...
> Werkwoorden kunnen veranderen in de zin.
Ze geven aan of iets nu gebeurt of vroeger gebeurde.
Bv. Ik loop naar school.
Ik liep naar school.
> In een zin kunnen meerdere werkwoorden staan.
Bv. De jongen heeft zijn boek vergeten.

16
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Is slapen ook geen
werkwoord, juf?

b Welke woordsoort zijn de onderstreepte woorden?
werkwoorden

c Kleur in de tekst:
de niet onderstreepte woorden van dezelfde woordsoort.

2

a Lees de taalweter.

Wat betekenen de 1e, 2e en 3e persoon van het werkwoord?
Ben ik de eerste persoon?
Voor mij ben jij de
tweede persoon en is
hij de derde persoon.

1e persoon
2e persoon
3e persoon

Enkelvoud
ik loop
jij/u loopt
hij/zij (ze)/het loopt

1e persoon
2e persoon
3e persoon

Meervoud
wij lopen
jullie lopen
zij (ze) lopen

Omdat ze mondeling
verschillende onderwerpen
gerubriceerd hebben, wordt
het eenvoudiger om de
werkwoorden in de juiste
kolom te noteren.

b Schrijf de gemarkeerde werkwoorden uit het reglement (r. 5-14) in de juiste kolom.
Werkwoord in het enkelvoud

Werkwoord in het meervoud

neem

respecteren

treuzel

mogen

moet
bemoei
is

Thema 1 - les 6
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c Schrijf het onderwerp en het werkwoord uit elke zin op de juiste plaats in de tabel.
1
2
3
4
5
6

De kinderen beantwoorden de vraag goed.
Het boek beantwoordt niet aan de verwachtingen.
Ik beantwoord die vragen morgen wel.
Jullie beantwoorden helemaal aan de vereisten.
Jij beantwoordt de vragen van reeks A.
Wij beantwoorden enkel nog relevante vragen.
Infinitief

Enkelvoud

Meervoud

1e persoon

ik beantwoord

wij beantwoorden

2e persoon

jij beantwoordt

jullie beantwoorden

3e persoon

het boek beantwoordt

de kinderen beantwoorden

d Bekijk de tabel en vul de zin aan:
Werkwoorden kunnen veranderen als het

3

onderwerp

verandert.

a Lees de taalweters.

Wat is de stam?
De stam is een vorm van een werkwoord.
Als je de verschillende vormen van een werkwoord naast elkaar zet, kom je telkens een gelijk
deel tegen: het deel dat je overhoudt als je van de infinitief -(e)n wegneemt.
Bv. drinken – ik drink – jij drinkt – wij drinken
zien – ik zie – jij ziet – wij zien
Dat gelijke deel noem je de stam. De stam eindigt op de kijkletter.
Bv. infinitief: werken
infinitief: antwoorden

de stam: werk
de stam: antwoord

ik werk
ik antwoord

Wat is de uitgang?
Het deel dat je achteraan de stam toevoegt als je een werkwoord gebruikt, noem je de uitgang.
Bv. ik drink
hij drinkt
jij drinkt
wij drinken
jullie drinken
zij drinken

18
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ik zie
hij ziet
jij ziet
wij zien
jullie zien
zij zien

Thema 1 - les 6
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Ik drink nooit thee.

b Kleur in de tabel van oefening 2:
de stam van elke werkwoordsvorm.
c Onderstreep de uitgang.

4

a Lees de taalweter.

Wat is een infinitief?

Ik moet werken.
Is dat definitief?

De infinitief is een soort moedervorm van een werkwoord.
Het is de vorm die je terugvindt in een woordenboek.
Bv.

Werken is
de infinitief.

werken, slapen, eten, schrijven ...

Je vindt de infinitief door een minizin te maken met ik zal.
Bv. Ik zal slapen. Ik zal kopen.

b Noteer van elk werkwoord de infinitief.
1 jullie komen

komen

2 je hebt

hebben

3 hij beantwoordt
4 ik treuzel

5

beantwoorden
treuzelen

5 de mensen krijgen

krijgen

6 het kind snoept

snoepen

Wijs de leerlingen erop dat
beantwoordden met dubbele
d een vorm van de verleden
tijd is. In de tegenwoordige tijd
staat er maar één d.

Duid aan of de zin in de tegenwoordige of de verleden tijd staat.
t.t.
1
2
3
4
5
6
7

Iedereen houdt zich aan het schoolreglement.
De kinderen speelden met een bal.
De afspraken beantwoordden niet aan de verwachtingen.
Jullie kwamen niet op tijd.
De ouders kiezen een school.
De juf leidde de les in goede banen.
We respecteren de wegcode.

v.t.

x
x
x
x
x
x
x

Thema 1 - les 6

19

L6 - Thema 1 - les 6 - correctiesleutel

61

6

a Lees de taalweter.

Welke werkwoorden veranderen van klank? Welke niet?
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?
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.

b Schrijf de werkwoorden in de verleden tijd.
Tip: raadpleeg een woordenboek als je twijfelt.
c Onderstreep de werkwoorden die in de verleden tijd van klank veranderen.
Infinitief

7
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Verleden tijd

1 werken

wij

2 slapen

ik

sliep

3 worden

jij

werd

4 denken

jullie

5 koken

hij

6 verbeteren

de mannen

7 vergeten

de kinderen

8 telefoneren

jullie

9 leven

de dino’s

werkten

dachten
kookte
verbeterden
vergaten

telefoneerden
leefden

Vul de tabel op de volgende bladzijde aan.
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Wijs er nogmaals op dat ze
alleen die werkwoorden
moeten opzoeken waaraan ze
twijfelen.

zeggen

zeg

slaap

heb

hebben

slapen

verberg

kost

pers

open

Onderwerpen
Ik
... jij (na het
werkwoord)

verbergen

kosten

persen

openen

Infinitief

verbergt

verbergt

zegt

slaapt

hebt

kosten

kost

kost

Enkelvoud

zeggen

zegt

zei/zegde

sliep

slapen

slaapt

hebt

had

verborg

kostte

perste

opende

zeiden/zegden

sliepen

hadden

verborgen

kostten

persten

openden

Onderwerpen
We, jullie, zij, de
vrienden ...

Meervoud

Verleden tijd
Onderwerpen
Ik, jij, hij, zij, de
man, de opvangmoeder ...

hebben

verbergen

persen

openen

perst

opent

Werkwoordvormen

Onderwerpen
Onderwerpen
Hij, zij, de man, de We, jullie, zij, de
opvangmoeder ... vrienden ...

Meervoud

Persoonsvorm

perst

opent

Onderwerpen
Jij (voor het
werkwoord)

Enkelvoud

Tegenwoordige tijd

gezegd

geslapen

gehad

verborgen

gekost

geperst

geopend

Andere vorm

Moedig aan om het
werkwoord verbergen op te
zoeken. Veel leerlingen zullen
niet weten dat de verleden tijd
verborg is.
Merk op dat zegde en zegden
ook juiste vormen in de
verleden tijd zijn.

Thema 1 - les 6

21

L6 - Thema 1 - les 6 - correctiesleutel

63

8

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon werkwoorden herkennen in de tegenwoordige en verleden tijd.
Ik kon werkwoorden herkennen in het meervoud en enkelvoud.
Ik kon werkwoorden herkennen in de 1e, 2e en 3e persoon.
Ik kon de infinitief van een werkwoord noteren.
Ik kon de stam en de uitgang van een werkwoord aanduiden.
Ik kon werkwoorden die van klank veranderen juist noteren in de verleden tijd.
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Thema 1 - les 7

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen

Materialen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Diversen
>> een boek naar keuze

Ander doel
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas.

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

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

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

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Las je in een fictieboek? Ontwerp je eigen boekenlegger (vraag materiaal
aan de juf of meester). De boekenlegger moet passen bij het boek of het
verhaal.
>> Las je in een non-fictieboek? Maak een korte klasquiz. Bedenk vijf vragen
die je aan je klasgenoten stelt. Uiteraard moet je zelf de antwoorden
weten.

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

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

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces 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?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepen 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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een boek naar keuze
TIP! Lees zelf in een boek
(modeling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Thema 1 - les 8

Sammy Spoetnik
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, schrijven
zich inleven in de personages en een vervolg schrijven op een fragment
75 minuten

Samenhang

Materialen

Tijdens les 3 en les 4 maakten de leerlingen kennis met de
kinderrechten. Ze gaan na of er in dit verhaal kinderrechten
geschonden worden. In les 12 spelen de leerlingen korte rollenspelen.
Ze leven zich dan o.a. in Sammy in en laten hem vertellen aan zijn
mama hoe hij zich voelt. In de volgende les bedenken de leerlingen
spelletjes om ervoor te zorgen dat Sammy zich niet verveelt.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Diversen
>> woordenboek

Hoofddoel van de les
Op basis van op hun leeftijd afgestemde teksten:
hoofdgedachte, conclusies bedoeling hoofdpersoon afleiden,
afloop voorspellen, vergelijkingen afleiden, relaties (deelgeheel, oorzaak-gevolg, middel-doel) afleiden, chronologie
afleiden, persoonlijke gevoelens en mening weergeven over
handelswijze hoofdpersoon, verklaren waarom de tekst niet
waarheidsgetrouw is.

Folio
>> taalschrift p. 23-29
>> boek Sammy Spoetnik,
Noëlla Elpers (Talentbib 6)

Ander doel
Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven.
Strategieën
Volgende leesstrategieën zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Tijdens het lezen: herlees- en woordbetekenisstrategieën
inzetten in functie van het begrijpen van woorden, zinnen,
taalgebruik ...; in de tekst belangrijke zaken markeren
(hoofdgedachten, belangrijke gebeurtenissen) of die
opschrijven; verbanden leggen en relaties afleiden; de
tekst visualiseren.
Volgende schrijfstrategieën zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Tijdens het schrijven: hun gedachten onder woorden
brengen in de vorm van woorden, zinnen en teksten.
>> Na het schrijven: in interactie met anderen reflecteren op
het schrijfproduct; het schrijfproduct reviseren qua inhoud,
opbouw, stijl, spelling- en interpunctieregels.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Zich empathisch inleven in anderen, andere standpunten en
situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen.
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Woordenschat
Tekstwoorden
>> onheil ruiken
>> De schrik slaat me om het hart.

School- en instructietaal
>> het element

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In lesfase 3 moeten de leerlingen zich inleven in de personages om te kunnen antwoorden op de vragen.
Bij oefening 6 geven de leerlingen feedback op het schrijfproduct van een klasgenoot. Ze kijken met een
kritische maar respectvolle blik naar het werk van hun partner. Ze geven opbouwende kritiek en leveren geen
negatieve commentaar.
De leerlingen gaan op een positieve manier met de feedback om. Ze integreren de tips van hun partner in hun
werk.

Brug naar andere leergebieden
>> Tijdens de lessen techniek maken de leerlingen in groep zelf een zeepkist.
>> Tijdens een les ICT typen de leerlingen hun verhaal over en laat je de verhalen bundelen.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op de vakantie terugblikken
Verdeel de leerlingen in duo's. De leerlingen bespreken de vragen van
oefening 1 per twee. Laat enkele leerlingen hun antwoord klassikaal
geven.
De leerlingen bespreken de vragen van oefening 2 in duo en noteren
een gezamenlijk antwoord. Overloop de antwoorden klassikaal zodat
ze ook de mening van de andere duo's horen en daar eventueel op
kunnen reageren.

taalschrift p. 23

2 Op het lesdoel focussen
Jullie lezen in deze les een fragment uit het boek ‘Sammy Spoetnik’ van
Noëlla Elpers. Je probeert je in te leven in de personages en je schrijft een
vervolg op het fragment.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Tekst lezen en oefeningen maken
De leerlingen lezen de fragmenten in stilte (oefening 3 tot en met 5).
De bijbehorende oefeningen lossen ze in duo op.
Bespreek oorzaak en gevolg (oefening 4c). Raad de leerlingen aan om
wat gegeven is in de tekst te markeren. Laat enkele leerlingen hun mening
verwoorden bij oefening 5a tot en met 5b. Als de tijd het toelaat, vraag
je naar de mening van alle leerlingen. Je laat de leerlingen argumenten
voor en tegen aanhalen. Vraag wie er van mening veranderd is.
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taalschrift p. 24-27
boek Sammy Spoetnik, Noëlla
Elpers (Talentbib 6)
leesstrategie 6: Wat doe
ik als ik het niet meer snap?
(herlezen)
leesstrategie 5: Ik visualiseer
de inhoud van de tekst.

4 Een vervolg op het verhaal schrijven
De leerlingen schrijven een vervolg op het verhaal en houden rekening
met de elementen die zeker aan bod moeten komen (oefening 6a).
Overloop met de leerlingen de taalweter ‘Wat doe ik voor ik schrijf?’
De leerlingen schrijven hun verhaal (oefening 6a).
Als ze klaar zijn, wisselen ze hun verhaal uit met hun partner (oefening
6b tot en met 6c). Aan de hand van de feedback van hun partner
kunnen ze delen van de tekst herschrijven bij oefening 6d.

taalschrift p. 27-29
schrijfstrategie 3: Ik schrijf
een verhaal.
schrijfstrategie 6: Ik gebruik
de tips van anderen om mijn
werk beter te maken.
TIP! Als de les te lang dreigt te
duren, laat de schrijfopdracht
dan als contract- of huiswerk
(af )maken.

Controleren en reflecteren
5
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Reflecteren
Wie zou graag het hele boek lezen? Waarom (niet)?
Was het moeilijk om je in te leven in de personages? Waarom (niet)?
Wat vond je moeilijk aan het schrijven van het vervolg?
Wat vond je makkelijk aan het schrijven van het vervolg?
Vond je het moeilijk om de feedback van je partner te aanvaarden?
Vond je het moeilijk om zelf feedback te geven op het verhaal van je partner?

6 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zo veel mogelijk zelfstandig.
>> begeleiden de instructiegevoelige leerlingen.

taalschrift p. 29
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Instructiegevoelige leerlingen
>> werken indien nodig samen met een instructieonafhankelijke
leerling.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in de miniklas onder begeleiding van een leraar.
>> lezen de fragmenten vooraf.
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les 8

Sammy Spoetnik
Ik kan mijn mening geven over een tekstfragment.
Ik kan een vervolg schrijven op een tekst.

1

Bespreek de vragen met je buur. Antwoord om de beurt.
a De vakantie is nog niet lang voorbij. Wat is het leukste dat je hebt gedaan?
b Wat is het vervelendste dat je moest doen?
c Hoe ziet jouw droomvakantie eruit?

2

Overleg en formuleer samen een antwoord.

Benadruk dat de leerlingen
eerst individueel moeten
nadenken. Na het schrijven
overleggen ze per twee.

a Is vakantie hebben een recht of niet? Waarom (niet)?
Bv. Mensen hebben recht op vrije tijd. Dat is niet als kinderrecht opgenomen, maar staat
wel in de wet. Om te kunnen spelen (recht op spel) heb je vrije tijd of vakantie nodig.

b Is op reis gaan een recht of niet? Waarom (niet)?
Bv. Nee. Op reis gaan kost veel geld. Niet iedereen kan dat betalen.

c Stel: je ouders gaan een maand op reis en laten jou bij je oom en tante achter. Bespreek hoe je
je zou voelen.
Thema 1 - les 8
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3

Lees deel 1 van de tekst en beantwoord de vragen.

Sinds de papa van Sammy drie jaar geleden plots overleed en zijn mama sinds een jaar een nieuwe
vriend heeft, gaat hij tijdens de grote vakantie een maand naar zijn oom en tante zodat mama kan
genieten van haar grote liefde. Dit jaar heeft Sammy zijn nieuwe hondje meegenomen.

5

10

15

20

Tante Martha kijkt nog een tikje zuiniger dan gewoonlijk als ik met Mops in mijn armen uit de
auto stap. Ze zet haar handen in haar zij: “Wat heb je daar bij je, Sammy?” vraagt ze en haar
wenkbrauwen schieten een heel eind boven haar vlinderbril uit.
“Dat is mijn hond”, zeg ik fier. “Zijn naam is Mops.”
Margot komt op mij af en neemt mijn hond in haar armen.
“Wat een grappig beestje”, lacht ze.
Mops kronkelt zich in bochten zodat hij
Margots gezicht kan likken; hij is onmiddellijk
op haar gesteld.
“Laat dat vieze dier je gezicht niet likken,
Margot”, zegt tante Martha.
“Je meent het niet, Katrien ... Moeten wij nu
ook voor die hond zorgen?”
“Die hond hoort bij Sammy. Sinds we dat
beestje in huis hebben, gaat het goed met
hem: hij voelt zich beter in zijn vel. Sammy
wil al een hond sinds zijn vader gestorven is”,
zegt mama met haar zieligste gezicht.
Tante Martha strekt haar armen naar mij uit en drukt mij aan haar boezem. Mama heeft haar
weke plek geraakt: ik ben het arme, vaderloze kind dat af en toe wat medeleven verdient.

W

week
zacht

a Is tante Martha blij dat Sammy een hondje bij zich heeft? Omcirkel.
Ja / nee.
Kleur in de tekst:
minstens één zin die je dat vertelt.
b Waarom begint mama over de overleden papa van Sammy tegen tante Martha?
Omdat tante Martha dan medelijden heeft met Sammy en niet durft zeggen dat het
hondje niet mag blijven.
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4

Lees deel 2 van de tekst en beantwoord de vragen.

we
an

e

5

10

15

20

W

week
zacht
25

30

Het is alsof de vijand onheil ruikt: de avond na de val van André* wordt ons clubhuis met de
grond gelijkgemaakt door de bende van Fort X. Het houten bordje waarop Margot in sierlijke
hoofdletters ‘DE TIJGERCLUB’ heeft geschilderd, ligt gebroken op een berg varens en stokken.
André is razend.
“Onze wraak zal zoet zijn”, zegt hij onheilspellend. “Wie gaat vanavond mee om het clubhuis van
Fort X af te breken?”
“Ik!” zeg ik snel. Pas daarna merk ik dat René en Dirk twijfelen.
“De jongens van Fort X zijn echte vechtersbazen”, zegt Margot verschrikt.
“En wat dan nog?” zegt André. “Sammy en ik gaan op pad in het donker en die twee
broekventjes mogen thuisblijven.”
De schrik slaat me plots om het hart, maar ik knik.
“Margot hoeft niet mee te gaan; zij is een meisje”, zegt André tegen René en Dirk. “Maar welk
excuus hebben jullie?”
“We gaan mee,” zegt Dirk schoorvoetend, “maar we moeten stil zijn. Misschien staan die van
Fort X wel op de uitkijk.”
“Ik let op Mops,” zegt Margot, “hij zou jullie kunnen verraden.”
Als iedereen naar bed is, klinkt buiten de
roep van een uil: het afgesproken signaal!
Dirk en ik sluipen onze slaapkamer uit.
De deur van Margots kamer
opent op een kier.
“Succes”, fluistert ze. In haar kamer hoor ik
Mops janken: het is maar te hopen dat mijn
hond niet iedereen wakker maakt.
René en André wachten ons op bij de
hooischuur. We hebben geen zaklamp; onze
wraakactie wordt enkel bijgelicht door een
lachende maansikkel.
Als tijgers sluipen we naar de plek waar de
jagershut van Fort X in het veld staat.
Hun clubhuis is steviger dan het onze. Het kost ons de grootste moeite om de hut neer te halen,
maar het lukt. We breken het houten geraamte af en verspreiden de linnen lappen over het veld
als verloren geraakte zakdoeken.
* André viel in een stinkende beek terwijl hij probeerde eroverheen te springen.

W

onheil ruiken

aanvoelen dat er iets aan de hand is

De schrik slaat me om het hart.

Ik ben plots heel bang.

a Kleur:
de woorden die je niet begrijpt.
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b Zoek de betekenis op in een woordenboek, leid ze af uit de tekst of vraag uitleg aan je juf of
meester.

c Vul de tabel aan met info uit de tekst.
Oorzaak
Het clubhuis van de Tijgerclub wordt met

Gevolg
André is razend.

de grond gelijkgemaakt.

Het clubhuis van Fort X is steviger dan het
clubhuis van de Tijgerclub.

Het kost hen de grootste moeite om de
hut neer te halen.

De leerlingen vinden niet
alle antwoorden in de tekst.
Ze moeten zich inleven in
de personages en hun eigen
manier van reageren daarmee
samenvoegen.

d Beantwoord de vragen.
1 Nadat hun hut wordt afgebroken, vraagt André zijn vrienden om de hut van Fort X ook af te breken.
Begrijp je zijn reactie? Waarom (niet)?
Bv. Ja, hij wil wraak nemen omdat ze zijn hut hebben afgebroken.
Nee, het is niet goed om hetzelfde terug te doen. Je bent dan even slecht als de anderen.

2 Denk je dat wraak nemen voldoening geeft? Waarom (niet)?
Nee, je weet dat je iets hebt gedaan dat niet mag. Je houdt daar een vervelend gevoel
aan over. Je bent bovendien bang dat iemand zal ontdekken wat je hebt gedaan.

3 Sammy zegt heel snel dat hij wil meedoen en merkt pas later dat Dirk en René twijfelen.
Waarom denk je dat de twee andere jongens twijfelen?
Omdat ze het niet juist vinden om de hut van de anderen af te breken, omdat ze bang
zijn dat ze betrapt zullen worden en/of omdat ze bang zijn voor de leden van Fort X.

4 Heeft Sammy spijt van zijn beslissing? Hoe weet je dat?
Ja, want de schrik slaat hem plots om het hart.

5 Als de jongens ‘s nachts naar buiten gaan, begint Mops te janken. Waarom zou hij dat doen?
Mops merkt dat zijn baasje naar buiten gaat en wil mee.
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Lees deel 3 van de tekst en beantwoord de vragen.

5

10

15

De dag nadien wachten we angstig af, maar de mannen van Fort X laten zich niet zien.
“Tijd voor onze volgende actie”, zegt André. “Maandag, op de tweede kermisdag, is het
zeepkistenrace in het dorp. Die van Fort X hebben vorig jaar meegedaan én gewonnen. Ik
heb gehoord dat ze dit jaar weer meedoen. Ze krijgen concurrentie ... Ik heb de Tijgerclub
ingeschreven!”
W
“Ja...hoe!” roep ik juichend uit.
de concurrentie
“Een zeepkist moet je kunnen besturen, hoe gaan we dat fiksen?” vraagt Dirk
tegenstand
aarzelend.
“Geen probleem”, zegt André. “Mijn broer Johan wil ons beslist helpen.”
Dat maakt indruk. Johan is de hipste jongen van het dorp. Aan hem kun je zien hoe knap André
later gaat worden.
“Johan studeert voor garagist. Hij zal ons helpen met het bouwen van de zeepkist”, zegt André
trots.
“Zal ik tijgerstrepen schilderen op onze wagen?” vraagt Margot.
“Ja, schitterend idee, en we maken oren en een snuit! Misschien winnen we de prijs voor de
origineelste wagen”, zeg ik dromerig.

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

Sammy Spoetnik | Noëlla Elpers

Sammy werd geboren op het moment waarop de
Spoetnik 1 door de Russen werd gelanceerd met
een raket. Geen toeval dus dat Sammy gek is op
ruimtevaart en al snel Sammy Spoetnik wordt
genoemd. Aan zijn vader heeft hij beloofd dat hij
‘ja’ zal zeggen tegen het leven. En dat doet Sammy,
al zou hij soms beter eens ‘neen’ zeggen …

Sammy
Spoetnik
Noëlla Elpers
Mark Borgions

Meer lezen?
Sammy Spoetnik, Noëlla Elpers,
Talentbib 6

6

Thema 1_Sammy Spoetnik_COVER.indd Alle pagina's

12/07/18 13:09

a Denk je dat Sammy een leuke vakantie heeft bij zijn oom en tante? Verklaar je antwoord.
Ja, want hij heeft daar kinderen om mee te spelen en thuis niet.

b Zou jij graag lid zijn van de Tijgerclub? Waarom (niet)?

6

a Schrijf een vervolg op het verhaal. Laat volgende elementen zeker aan bod komen:
Hoe gaan de voorbereidingen eraan toe?
Wie zal de zeepkist besturen?
Wat gebeurt er tijdens de wedstrijd?
Wie wint er?

W

het element
onderdeel
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Leerlingen die dat willen,
kunnen eerst losse ideeën
verzamelen op kladpapier. Het
uitschrijven verloopt vlotter als
ze de verzamelde ideeën ook
ordenen.

Wat doe ik voor ik schrijf?
Voor je schrijft, denk je na over:
> Wat is de bedoeling?
Bv. Wil ik iets uitleggen, een verhaal schrijven ... ?
> Waarover ga ik schrijven?
Bv. Wie wordt het hoofdpersonage? ...
> Wie leest straks mijn tekst?
Bv. Ikzelf?
Oef, dan lig ik niet wakker van een foutje meer of minder!
Iemand anders?
Oei, dan schrijven we best foutloos.
> Welke tekst kies ik daarvoor het best?
Bv. Wordt het een brief, een verhaal ... ?
Dan pas ga ik aan de slag!
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Vraag de leerlingen om een
eerlijk oordeel te vellen over
het fragment dat ze lezen.
Ze mogen zich niet laten
beïnvloeden door de persoon
die tegenover hen zit.

b Laat een klasgenoot je vervolg lezen en het schema invullen.

Ja

Nee

1 Het verhaal bouwt verder op het gelezen fragment.
2 De hoofdfiguren komen voldoende aan bod.
3 De gevraagde elementen komen allemaal aan bod in het verhaal.
(Indien nee, markeer bij vraag a wat ontbreekt.)
4 Het verhaal is spannend.

c Laat je klasgenoot enkele tips noteren om je verhaal te verbeteren.

d Herschrijf de zinnen die je na de feedback van je klasgenoot wilt aanpassen.

7

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon oorzaak en gevolg aan elkaar koppelen.
Ik kon een vervolg schrijven op het verhaal.
Ik kon feedback geven aan mijn partner.
Ik kon met de feedback van mijn partner omgaan.
Ik kon me gemakkelijk inleven in de personages.

Thema 1 - les 8
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Thema 1 - les 9

Wat moet ik? Ik doe het liever zo!
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

schrijven, spreken, luisteren
een schoolreglement en spelregels schrijven en die voorstellen aan elkaar; een spel
spelen volgens de regels
75 minuten

Samenhang

Materialen

In les 3 lazen de leerlingen over kinderrechten. In les 4 dachten ze na
over wat ze aan het schoolsysteem willen veranderen. Die gegevens
nemen ze nu op in een nieuw schoolreglement.
In les 6 lazen ze al een voorbeeld van een schoolreglement.
In les 8 maakten de leerlingen kennis met Sammy die telkens een
maand naar zijn oom en tante moet. Om ervoor te zorgen dat hij
zich niet verveelt, bedenken de leerlingen korte spelletjes die ze in
de klas uittesten.

Digitaal
>> bordboek
Folio
>> taalschrift p. 30-34
>> kopieerblad 1 uit les 3

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Complexere instructies bestaande uit verschillende stappen
geven, zodat iemand vertrouwd met de situatie ze kan
uitvoeren.
>> Zich een voorstelling maken bij langere en complexere
instructies.
>> Instructies voor een buitenschoolse situatie begrijpen.
Ander doel
Zelf complexere instructies schrijven voor medeleerlingen
m.b.t. het klas- en schoolgebeuren.
Strategieën
Volgende schrijfstrategieën zelfstandig of met behulp van een
stappenplan hanteren:
>> Voor het schrijven: woorden en ideeën over de inhoud
van de schrijftaak verzamelen (voorkennis activeren met
betrekking tot het onderwerp).
>> Tijdens het schrijven: hun gedachten onder woorden
brengen in de vorm van woorden, zinnen en teksten.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren

Voorbereiding
Leg kopieerblad 1 uit les 3 klaar.
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Woordenschat
Tekstwoorden
>> realistisch
>> de sanctie
>> in goede banen leiden

Coöperatieve werkvorm in deze les
>> woordenweb

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
In lesfase 4 presenteren de leerlingen een spelletje, maar ze spelen ook de spelletjes die hun klasgenoten
voorstellen. Het geeft voldoening om een groep jouw spelletje te zien uitvoeren en het is leuk om met de hele
klas spelletjes te spelen.

Brug naar andere leergebieden
Muzische vorming
>> De leerlingen schrijven hun spelletje over op een los blad en voorzien het van de nodige illustraties. Je kunt
de spelletjes voor de leerlingen bundelen.
>> Ze geven hun spel meer vorm door bijvoorbeeld een spelbord of andere materialen te ontwikkelen.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Tijdens deze les schrijven jullie zelf een schoolreglement. Je houdt daarbij
rekening met rechten en plichten. Jullie schrijven de spelregels van een
spelletje en presenteren dat aan de rest van de klas.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Een nieuw schoolreglement schrijven
Verdeel de leerlingen in groepen van vier.
Deel kopieerblad 1 van les 3 uit. De leerlingen raadplegen ook oefening
9b van les 3, oefening 5c van les 4 en oefening 1 van les 6. De leerlingen
markeren wat ze in hun schoolreglement willen voor oefening 1.
Onderwerpen die de leerlingen graag in het schoolreglement willen
opnemen maar hun groepsleden niet, duiden ze in een andere kleur
aan.
Coöperatief leren: woordenweb
Iedereen heeft rechten. Jij ook. Maar jouw rechten eindigen waar de rechten
van iemand anders beginnen. Aan rechten zijn ook plichten verbonden.
Denk er dus aan dat jullie in het schoolreglement ook plichten opnemen.
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kopieerblad 1 uit les 3

taalschrift p. 30

schrijfstrategie 1: Ik denk
waarover ik schrijf.

De leerlingen verzamelen de plichten die ze willen opnemen bij
oefening 2.
De leerlingen schrijven bij oefening 3 hun schoolreglement. Wie klaar
is, kan zijn schoolreglement overschrijven of overtypen (oefening 4) en
in de klas ophangen.
3 Een spel bedenken
De leerlingen bedenken bij oefening 5 zelfstandig een spelletje dat
ze met de hele klas kunnen spelen en dat niet langer dan vijf minuten
duurt. Vergelijk het met een tussendoortje. Raad hen aan om het aantal
materialen te beperken.
Vertel dat ze hun instructies duidelijk moeten noteren zodat er geen
discussie is.
Overloop met hen de taalweter ‘Wat is een instructie en hoe schrijf ik er
een?’
4 Het spel voorstellen
De leerlingen presenteren om de beurt hun spelletje voor de hele groep
(oefening 6).
Overloop eerst de taalweter ‘Hoe geef ik een goede instructie?’
De leerlingen moeten aandachtig luisteren zodat ze het spel kunnen
spelen zonder extra vragen te stellen.
Verdeel de leerlingen in groepjes van drie. Eén leerling geeft de
instructie om het spel te spelen. De twee andere groepsleden
evalueren de presentatie. Wijs de leerlingen erop dat het geen leuk
spelletje hoeft te zijn, maar de instructie moet wel duidelijk zijn.
Overloop met hen de criteria van oefening 7 en 8.
Na de presentatie evalueert de leerling zichzelf in de checklist bij
oefening 7. De andere twee leerlingen noteren wat ze ervan vonden bij
oefening 8.
Pas nadien delen de groepsleden hun evaluatie mee aan de
presentator die de feedback in zijn eigen schrift bij oefening 7
schrijft.

taalschrift p. 30-31
schrijfstrategie 3: Ik schrijf
instructies.

taalschrift p. 32

schrijfstrategie 3: Ik schrijf
instructies.

taalschrift p. 33

TIP: Verspreid de spelletjes
over verschillende dagen.

taalschrift p. 33-34

Controleren en reflecteren
5 Reflecteren
>> Vond je het leuk om zelf een schoolreglement te schrijven? Waarom
(niet)?
>> Kon je gemakkelijk plichten vinden? Waarom (niet)? Welke heb je
genoteerd?
>> Was het eenvoudig om met vier een schoolreglement te schrijven?
Waarom (niet)?
>> Was het eenvoudig om een spelletje te bedenken dat je in de klas kon
spelen? Waarom (niet)?
>> Vond je het moeilijk om de spelregels duidelijk uit te schrijven? Waarom
(niet)?
>> Heb je genoten van het presenteren van je spelletje? Waarom (niet)?
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6 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> werken zo veel mogelijk zelfstandig.
>> helpen instructiegevoelige leerlingen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> werken zo veel mogelijk zelfstandig.
>> werken samen met instructieonafhankelijke leerlingen.
>> kunnen de hulp van een leraar inroepen als ze moeilijkheden
ondervinden bij het uitschrijven van het spelletje.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> kunnen de hulp van de leraar inroepen als ze moeilijkheden
ondervinden bij het uitschrijven van het spelletje.
>> werken indien nodig in de miniklas onder begeleiding van de leraar.
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taalschrift p. 34
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

les 9

Wat moet ik? Ik doe het liever zo!
Ik kan een schoolreglement schrijven.
Ik kan spelregels uitschrijven en voorstellen aan klasgenoten die het spel spelen volgens de
instructies die ze krijgen.

1

Volwassenen beslissen vaak hoe jij je leven moet leiden. Tijd voor verandering! Schrijf een
realistisch schoolreglement waar je je goed bij voelt.
Tip: raadpleeg oefening 9b van
W
les 3, oefening 5c van les 4 en
realistisch
oefening 1a van les 6. Kleur daar wat
wat echt mogelijk is
jij in je schoolreglement zeker wilt
gebruiken.

2

In een reglement staan niet alleen rechten maar ook plichten. Noteer de plichten die jullie
zeker in het schoolreglement opnemen.
W

de plicht
iets wat je moet doen

Laat de leerlingen met elkaar
overleggen zodat ze kunnen
aftoetsen of het echt wel een
plicht is. Stel eventueel voor
dat elke leerling één plicht
aanbrengt.

PLICHTEN
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3

Schrijf je schoolreglement. Hou rekening met volgende onderdelen.

gens de

– Beginuur school:
– Einduur school:
– Duur van een lesuur:

stisch
cht mogelijk is

– Duur van de pauze:
– Huiswerk:
– Toetsen:
– Pesten:
– Sancties:
– Kledij:
– Speelplaats:
– Toiletten:
– Plichten:
– Waar denk je nog aan?

ht
t je moet doen

W

de sanctie
straf die je krijgt als je je niet
aan een afspraak houdt

Bij het laatste item noteren
ze de aspecten die ze bij
oefening 1 in een andere kleur
hebben aangeduid.

– Wat zou jij graag in het schoolreglement opnemen, maar je groepsleden niet?

4

Schrijf jullie reglement netjes over of typ het. Voorzie het reglement van de nodige illustraties.
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5

Sammy brengt veel tijd door met de leden van de Tijgerclub. Hij zoekt korte, leuke spelletjes.
Bedenk een spel dat maximaal vijf minuten duurt en waar je weinig materiaal voor nodig hebt.

Titel van het spel:

Wijs erop dat het de bedoeling
is dat het spelletje in de klas
wordt gespeeld. Vermijd het
gebruik van materiaal zoals
grote ballen.

Materiaal:
Tijdsduur:

min.

Aantal spelers:
Spelregels:

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.

32

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.
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6

Stel je spel voor aan de klas. Geef duidelijke instructies zodat je klasgenoten het spel kunnen
spelen zonder dat ze extra vragen moeten stellen.

Hoe geef ik een goede instructie?

Doe nu eens wat
ik wil!

> Spreek langzaam.
> Spreek alle woorden mooi uit.
> Houd je partner in het oog: kan hij of zij goed volgen?
Is het antwoord nee? Pas je instructie dan aan.
Is het antwoord ja? Goed zo! Volhouden!

7

Neem de evaluatiekaders
vooraf met de leerlingen
door zodat ze weten waarop
ze moeten letten. Raad hen
aan om rustig en duidelijk te
spreken.
Herhaal dat het vooral gaat
over de manier waarop de
instructies worden gegeven
en in mindere mate over het
spelletje zelf.

Beoordeel je eigen presentatie en laat ze beoordelen door twee klasgenoten.

Zo geef ik een goede presentatie.
Ik sprak duidelijk.
Ik legde de spelregels duidelijk uit.
Ik vond het makkelijk om het spel in goede banen te leiden.
De activiteit duurde ongeveer vijf minuten.

Beoordeeld door
1
2
3
4

Ja

Nee

Ja

Nee

De presentator sprak duidelijk.
De spelregels waren duidelijk.
De presentator leidde het spel in goede banen.
De activiteit duurde juist lang genoeg.

Beoordeeld door
1
2
3
4

De presentator sprak duidelijk.
De spelregels waren duidelijk.
De presentator leidde het spel in goede banen.
De activiteit duurde juist lang genoeg.
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8

Beoordeel de presentatie van twee klasgenoten.

Presentatie van
Ja
1
2
3
4

Nee

De presentator sprak duidelijk.
De spelregels waren duidelijk.
De presentator leidde het spel in goede banen.
De activiteit duurde juist lang genoeg.

W

in goede banen leiden
ervoor zorgen dat een
activiteit vlot verloopt

Presentatie van
Ja
1
2
3
4

9

Nee

De presentator sprak duidelijk.
De spelregels waren duidelijk.
De presentator leidde het spel in goede banen.
De activiteit duurde juist lang genoeg.

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon samen met mijn groepsgenoten een schoolreglement schrijven.
Ik kon de spelregels van het spel duidelijk formuleren.
Ik kon mijn spel vlot presenteren aan de rest van de klas.
Ik kon mijn klasgenoten duidelijke feedback geven bij de evaluatie.
Ik genoot ervan om mijn klasgenoten het spel te zien spelen.

34
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Thema 1 - les 10

Woorden net als fabrikant en radio
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
vrije klinker ie als i geschreven, net als fabrikant en radio
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kennen de onthoudstrategie en maakten reeds
kennis met woorden waarin je de vrije klinker ie als i schrijft (net als
fabrikant en radio). Die spellingmoeilijkheid oefenen ze verder in.

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

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Woorden met een vrije klinker ie als i geschreven (bv.
fabrikant) correct schrijven.
>> Woorden met een vrije klinker ie als i geschreven (bv. radio,
materiaal, serieus, kampioen) correct schrijven.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van
een gemeenschappelijk doel.

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

Voorbereiding
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene helft van de klas dictee 1, voor de andere helft
dictee 2. Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
>> Voorzie de nodige materialen voor leerlingen met een IAC.

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

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen werken bij verschillende oefeningen samen. Ze zoeken woorden, vergelijken en corrigeren
elkaars werk en houden een partnerdictee. Zo lezen ze in duo om de woorden correct te leren schrijven.

86

L6 - Thema 1 - les 10 - lesgang

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit de vorige spellingles aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> professor
De ... was die dag erg verstrooid.
>> commissaris De ... riep de inspecteur op het matje.
>> station
Ik wacht op je in het ... op perron 4.
>> onmiddellijk Haal ... die grijns van je gezicht!
>> Auto’s
... worden gebannen uit de binnenstad.

schrijflei

Projecteer de correctiesleutel en laat het dictee nakijken.
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de topprent.
Laat de leerlingen de woorden noemen, noteer ze in twee kolommen
en bespreek ze naar betekenis en spellingmoeilijkheid.
>> als fabrikant: tribune, Amerikaan, detective, opinie, minimum, individu,
vitamines, ideaal
>> als materiaal of radio: indiaan, maffia, stadion
Laat een leerling het verschil tussen de twee kolommen benoemen: de
i kan als ie voorkomen voor een klinker (zoals radio of materiaal) en voor
een medeklinker (zoals fabrikant).

spellingschrift p. 7

3 Directe instructie
Bespreek de twee inhouden waarop deze les focust:
Woorden net als fabrikant
Zet een woord uit de topprent op het bord (bv. vitamines). Model zelf of
laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt.
Wijs op de klinker ie die als een i geschreven wordt.
In sommige woorden hoor je ie, maar schrijf je i. Die woorden moet je
onthouden.
Bespreek spellingweter 13 en beklemtoon de onthoudstrategie.

spellingschrift p. 118

Woorden net als radio of materiaal
Zet een woord uit de topprent op het bord (bv. stadion). Model zelf of
laat modelen hoe je de moeilijkheid aanpakt.
Wijs op de klinker ie die als een i geschreven wordt. Wijs ook op de
j-klank die je hoort.
Soms hoor je na de ie een j, maar schrijf je een i. Luister maar: riool,
station, dialoog ... Je hoort de j, maar schrijft die niet. Die woorden moet je
onthouden.
Bespreek spellingweter 14 en beklemtoon de onthoudstrategie.

spellingschrift p. 118

Projecteer de rubriceeroefening of noteer die op het bord in twee
kolommen. Laat beurtelings een leerling het woord in de juiste
categorie slepen of dicteer het en laat het in de juiste categorie noteren.
Daarbij modelt hij hoe hij de spellingmoeilijkheid aanpakt.
Net als fabrikant: vitamine, familie, piramide, urine, positief
Net als radio: station, maffia, indianen, India, via, riool
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4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
De leerlingen bekijken de topprent. Ze zeggen elk om de beurt een
woord en verwoorden of het een woord als fabrikant of een woord als
radio is. Daarbij bedekken ze oefening 1.
5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van een visueel dictee
Laat oefening 1 oplossen.

spellingschrift p. 7

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
>> verwerken oefening 1 zelfstandig.
>> zoeken op het einde van de oefening nog één of twee andere
voorbeeldwoorden bij elke moeilijkheid. Voorbeelden van
veelgebruikte woorden zijn: piramide, familie, file, benzine en riool,
via, milieu, media. Instructiegevoelige leerlingen vergelijken hun
woorden met die van een instructieonafhankelijke leerling.
>> maken met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> staan per woord stil bij de moeilijkheid en de aanpak. Modelen om
de beurt.
>> krijgen begeleiding over hoe je een woord nakijkt.
Verlengde instructie
>> 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)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik
curriculumdifferentiatie een aangepaste les met verwerkingsmaterialen
voor leerlingen die voorbereid worden op de B-stroom van het
secundair onderwijs. Die leerlingen oefenen tijdens deze les extra op
woorden die eindigen op een lange klinker (net als stro).

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Inoefening (25 minuten)
6 De leerstof kort herhalen
Projecteer de topprent of bekijk ze in het spellingschrift.
Geef de opdracht om zo veel 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 de hulp in van de leraar.
7 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 2 tot en met 6 oplossen.
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schrijflei

spellingschrift p. 8-9

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsoefeningen.
>> zoeken per twee woorden net als fabrikant en net als radio en maken
er zinnen mee. Die noteren ze op een kladpapier.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> modelen om de beurt de eerste opdracht van elke oefening.
Oefening 2:
>> Laat beurtelings aangeven of ie als i voor een klinker of een
medeklinker staat.
>> Bespreek telkens en laat ie als i markeren.
>> Dek af en laat beurtelings modelen hoe ze het woord correct
schrijven.
Oefening 3:
>> Laat beurtelings een woord met ie als i hardop zeggen en kleuren.
>> Laat woord per woord afdekken en noteren.
>> Laat onmiddellijk met de buur controleren.
Oefening 4:
>> Laat de leerlingen beurtelings een woord uit de zoekprent noemen.
(station, diamant, dirigent, olifant, piano, citroen, militair, piloot)
>> Laat verwoorden of het een woord als fabrikant of een woord als
radio is en waarom.
Oefening 5:
>> Laat ie als i kleuren in beide woorden en bespreek.
>> Laat hen suggesties doen voor een goede zin en laat de zin
noteren.
Oefening 6:
>> Vestig de aandacht nog eens op de ie als i en laat die klinker
aanvullen.
>> Laat beurtelings zeggen welk woord ze moeten invullen en
controleer.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik
curriculumdifferentiatie een aangepaste les met verwerkingsmaterialen
voor leerlingen die voorbereid worden op de B-stroom van het
secundair onderwijs. Die leerlingen oefenen tijdens deze les extra op
woorden die eindigen op een lange klinker (net als stro).

zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie
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Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7.
Leerling 1
1 De moord wordt door een detective onderzocht.
2 Het stadion zat afgeladen vol voor de match.
3 Wij eten alleen biologisch geteelde groenten.
4 Dat land kent een ernstige financiële crisis.
5 Al gauw werd de diamant gestolen en nooit teruggevonden.
6 Ik ben kandidaat om door die riool te kruipen.
7 De dirigent droeg een gloednieuw uniform.

spellingschrift p. 10
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

detective, stadion,
biologisch, crisis,
diamant
kandidaat, riool,
dirigent, uniform

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Ik en De
9

1
(met telkens 0,5 punt als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Leerling 2
1 Die zender vraagt naar de opinie van alle kijkers.
2 Verkleedden ze zich met carnaval als indianen?
3 Het ministerie beslist vanavond over die nieuwe wet.
4 Je vraagt het beter aan een specialist ter zake.
5 Van haar ouders mag ze geen account aanmaken op de sociale media.
6 De vrouw van de kampioen bekijkt het leven positief.
7 Dagelijks speelt de piloot piano.
Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles
Losse woorden
Woorden in zin

kampioen, positief,
piloot, piano

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Transfer

opinie, indianen,
ministerie,
specialist, media

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: De en Dagelijks
9

1
(met telkens 0,5 punt als beide leestekens/
hoofdletters correct geschreven zijn)

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

spellingschrift p. 10

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> zoeken zelfstandig de woorden aan de hand van de puzzelstukken,
vullen de woorden in en maken een zin met de woorden met
beginletter c.
>> vergelijken en bespreken de oplossingen in duo’s. Bij twijfel zoeken
ze de juiste schrijfwijze op in een woordenboek.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> zoeken in duo’s de woorden aan de hand van de puzzelstukken,
vullen de woorden in en maken een zin met de woorden met
beginletter c.
>> 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
>> zoeken in duo de woorden aan de hand van de puzzelstukken en
vullen de woorden in.
>> maken in de miniklas een zin met de woorden met beginletter c.
Laat daarbij de aanpak van de moeilijkheden modelen.
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 evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingles komt 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 ...

L6 - Thema 1 - les 10 - lesgang
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les 10

Woorden net als fabrikant en radio
Mijn opinie:
schitterende
match!

Minimum
één
doelpunt?

Ideaal, die
vitamines!

Teksten plaatsen in tekstballonnen:

Vreemd individu!
Maffia?

Bij indiaan: Mijn opinie: schitterende match!
Bij Amerikaan: Minimum één doelpunt?
Bij detective: Vreemd individu! Maffia?
Bij maffia-typetje: Ideaal, die vitamines!

1

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

Onderzoekt de

de opinie

De krant polst naar de publieke

het individu

Mama vindt die man in lange jas een vreemd

dat mysterie?

detective

de vitamine

De zon geeft je veel

het minimum

De wachttijden worden tot het

ideaal

Met een limonade op een zonovergoten terras:

de tribune

Op de

de kantine

Na de wedstrijd werd er wat gedronken in de

positief

De reporter was niet erg

tribune

.

opinie

.

individu

D.

vitamine

beperkt.

minimum

!

ideaal

kon je een speld horen vallen.

positief

.

kantine

over de wedstrijd.

woorden net als materiaal of radio

spellingweter 14

het stadion

Grote vreugde in het

stadion

de maffia

De

maffia

weet wel wat af van dealers en zwart geld.

de indianen

De

indianen

via

Ze kwamen binnen

sociaal

Hij is erg

sociaal

: de Rode Duivels wonnen!

leefden vroeger in tipi’s.
via

de ingang voor VIP's.
en begroet iedereen.

Thema 1 - les 10
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Bekijk de woorden in de
linkerkolom. Fluister elk woord,
dek het woord af en schrijf
het woord in de zin. Gebruik
de woorden in de linkerkolom
om de oefening te verbeteren
(zelfcorrectie).

spellingweter 13

L6 - Thema 1 - les 10 - correctiesleutel

7

2

a Kleur in de onderstreepte woorden:
de letter ie als i voor een klinker.
de letter ie als i voor een medeklinker.
b Bedek de woorden en schrijf ze opnieuw.
de piramide van Cheops

de Nederlandse literatuur

piramide

literatuur

het ministerie van Defensie

de verboden alinea

ministerie

politiek

via een achterpoortje

alinea

de ellenlange file

het duistere riool

file

3

de Vlaamse politiek

via

de gedrukte media

riool

media

a Zoek en kleur in de reclametekstjes:
de woorden met ie als i.
b Bedek die woorden en schrijf ze op.
c Controleer het werk van je buur en verbeter waar nodig.

Machtige machine voor al uw 3D-figuren.
Nu tijdelijk met opleiding tot 3D-specialist bij de fabrikant.
Opleiding en diploma t.w.v. € 450!

3D-p

rinter

Ik twijfel.
machine
figuren
specialist

:

Knalprijs

€ 2545

fabrikant
diploma

Ik twijfel.
kandidaat
regio
kampioen
stadion

BASKETBALKAMP
Ben jij kandidaat om in jouw regio
sterspeler te worden?
Word kampioen op
dit spectaculaire
basketbalkamp!

Stadion Wetteren.
Minimumleeftijd 12 jr.

minimumleeftijd

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8
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4

5

Benadruk dat de woorden die
ze moeten vinden woorden
net als fabrikant en radio zijn.

Zoek zo veel mogelijk woorden met ie als i. Vergelijk daarna met je buur.

station

diamant

dirigent

olifant

piano

citroen

militair

piloot

Maak een leuke zin met de gegeven woorden.
1 de directie – het uniform

2 de kantine – de sirene

6

Vul de keukenwet van chef Crazy aan met woorden met ie of i. Kies uit:
c troen –

deale – v

tam

nen – b

ologische – pos

WET 1: Ons restaurant geeft zijn klanten nooit (b)

t

biologische

f–k

lo – ind

v

du

producten.

Wij bespuiten alle groenten en fruit met zo veel mogelijk chemische troep.
Zo krijgen ze de (i)

(k)

kilo

(v)

vitaminen

citroen

minimaal een

individu

onverteerbaar voedsel op zijn bord. Daarin zitten geen
. We moeten verhinderen dat klanten terugkomen!

WET 3: Klaagt een klant, reageer dan nooit (p)
(c)

smaak.

ideale

WET 2: In ons restaurant krijgt elk (i)

positief

. Trek een gezicht als een

en reken de klant het dubbele van de normale prijs aan.

Thema 1 - les 10
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9

7

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

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

Ik twijfel.

1
2
3
4
5
6

7

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8

a Combineer telkens een geel en een groen puzzelstuk en vorm zo elf woorden.
Tip: je hebt elk puzzelstuk één keer nodig.

kri

ci

ri

cri

vi

pi

een zure

één
een vlakke
een rat in het

ki

vi

ri

van het boek
sinaasappelen

kilo

tel

troen

vier

figuur

de

piloot

met de boot op de
een

ool

loot

a

guur

viool

lo

sis
Frankrijk

via

er kwam heel wat

crisis
titel

ool

tiek

we rijden

citroen

de politieke
de

ti

fi

Maak duidelijk dat het
helpt om reeds gebruikte
puzzelstukken te schrappen.
Laat hen eventueel woorden
die ze niet onmiddellijk vinden
online zoeken.

kritiek

van het vliegtuig
rivier

heeft vier snaren

riool

b Er zijn twee woorden met c als beginletter. Maak er een leuke zin mee.
bv. Een citroen is een zure vrucht.
bv. Er was crisis in de klas toen iedereen straf kreeg.

10

Thema 1 - les 10

L6 - Thema 1 - les 10 - correctiesleutel

95

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

woorden

1 De moord wordt door een
detective onderzocht.
2 Het stadion zat afgeladen vol
voor de match.
3 Wij eten alleen biologisch
geteelde groenten.
4 Dat land kent een ernstige
financiële crisis.
5 Al gauw werd de diamant
gestolen en nooit
teruggevonden.

zinnen

6 Ik ben kandidaat om door die
riool te kruipen.
7 De dirigent droeg een
gloednieuw uniform.

Leerling 1

96

woorden

zinnen

1 Die zender vraagt naar de opinie
van alle kijkers.
2 Verkleedden ze zich met carnaval
als indianen?
3 Het ministerie beslist vanavond
over die nieuwe wet.
4 Je vraagt het beter aan een
specialist ter zake.
5 Van haar ouders mag ze geen
account aanmaken op de sociale
media.
6 De vrouw van de kampioen
bekijkt het leven positief.
7 Dagelijks speelt de piloot piano.

Leerling 2

woorden

1 De moord wordt door een
detective onderzocht.
2 Het stadion zat afgeladen vol
voor de match.
3 Wij eten alleen biologisch
geteelde groenten.
4 Dat land kent een ernstige
financiële crisis.
5 Al gauw werd de diamant
gestolen en nooit
teruggevonden.

zinnen

6 Ik ben kandidaat om door die
riool te kruipen.
7 De dirigent droeg een
gloednieuw uniform.

L6 - Thema 1 - les 10 - kopieerblad 1

woorden

zinnen

1 Die zender vraagt naar de opinie
van alle kijkers.
2 Verkleedden ze zich met carnaval
als indianen?
3 Het ministerie beslist vanavond
over die nieuwe wet.
4 Je vraagt het beter aan een
specialist ter zake.
5 Van haar ouders mag ze geen
account aanmaken op de sociale
media.
6 De vrouw van de kampioen
bekijkt het leven positief.
7 Dagelijks speelt de piloot piano.

Thema 1 - les 11

Ik doe, jij doet, wij doen allemaal iets
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken
onderwerp, rest van de zin, werkwoorden en persoonsvorm aanduiden en correcte
zinnen formuleren
50 minuten

Samenhang

Materialen

In les 6 hebben de leerlingen geleerd dat werkwoorden
handelingen uitdrukken. In deze les leren ze dat een zin bestaat uit
een onderwerp en de rest van de zin. In die rest van de zin zoeken
ze één of meerdere werkwoorden, waaronder de persoonsvorm. Ze
herhalen de leerstof van het vijfde leerjaar en diepen die uit.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 35-39
Diversen
>> kladpapier

Hoofddoelen van de les
>> Reflecteren op de structuur van zinnen: een
aaneenschakeling van woorden, verschillende woorden
en/of woordgroepen, één woord.
>> Het onderwerp herkennen en verwoorden als het zinsdeel
waarover iets wordt verteld.
>> De persoonsvorm herkennen en verwoorden als het
zinsdeel dat een handeling, een gebeurtenis of toestand
uitdrukt, informatie geeft over de tijd wanneer het zich
afspeelt.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Zelfredzaam zijn en zelfstandig functioneren in verschillende situaties.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen maken de oefeningen zo veel mogelijk zelfstandig. Wie vastzit, raadpleegt eerst de taalweters,
wandplaten en/of instructiefilmpjes. Als het dan nog niet lukt, roepen ze de hulp van de leraar in.

Woordenschat
Tekstwoorden
>> zich toeleggen op
>> eigenzinnig

L6 - Thema 1 - les 11 - lesgang
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Fragment lezen
Een leerling leest de tekst van oefening 1 voor.
>> Welke woorden begrijpen jullie niet?
>> Wanneer kom je in een weeshuis terecht? (Als je geen ouders meer hebt
en er niemand in de familie is die voor je kan of wil zorgen.)
>> Wat vinden jullie ervan dat kinderen van twaalf of dertien jaar voor de
kleintjes moeten zorgen?
>> Denk je dat er vroeger een fijne sfeer was in die weeshuizen? Waarom
(niet?)

taalschrift p. 35

2 Op het lesdoel focussen
In deze les verdiepen we ons in de structuur van zinnen. We weten al uit les 6
dat werkwoorden handelingen uitdrukken. In deze les gaan we ook op zoek
naar het onderwerp in de zin. Wie voert de handeling uit? Zinnen bestaan uit
een onderwerp en de rest van de zin. In die rest van de zin gaan we op zoek
naar werkwoorden die zeggen wat het onderwerp doet, wat ermee gebeurt
of wat het onderwerp is of wordt. Jullie vullen zinnen aan en bouwen zelf
zinnen.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Oefeningen op het onderwerp maken
Overloop met de leerlingen de taalweter ‘Wat is een onderwerp?’
(oefening 2a).’
De leerlingen maken oefeningen 2b en 2c zelfstandig. Bespreek met
de leerlingen het verschil tussen een woord en een woordgroep. Schijf
deze zin op bord: Koen leest een boek.
>> Wat is het onderwerp in de zin? (Koen)
>> Uit hoeveel woorden bestaat het onderwerp? (één)
Schrijf nu deze zin op bord: De jongens en meisjes maken hun
oefeningen.
>> Wat is het onderwerp? (De jongens en meisjes)
>> Uit hoeveel woorden bestaat het onderwerp hier? (vier)
>> Het onderwerp kan dus uit één of meerdere woorden bestaan. Als het uit
meerdere woorden bestaat, spreken we van een woordgroep. Bestaat het
uit één woord, dan spreken we over een woord.
De leerlingen maken oefening 2d zelfstandig. Overloop kort klassikaal.
4 Oefeningen op de rest van de zin maken
Overloop met de leerlingen de taalweter 'Waaruit bestaat een zin?'
(oefening 3a).
Laat oefening 3b maken en verbeter klassikaal.
5 Oefeningen op de persoonsvorm maken
Overloop met de leerlingen de taalweter 'Wat is een persoonsvorm?'
(oefening 4a).
Laat oefening 4b maken en verbeter klassikaal.

98
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taalschrift p. 36

taalschrift p. 37

taalschrift p. 38

Controleren en reflecteren
6 Syntheseoefeningen oplossen
Bij oefening 5 bedenken ze drie zinnen die vertellen wat er op de
cartoon te zien is.
Vul volgende zinnen aan tot een zinvol geheel:
>> Deze les was...
>> Ik vond het moeilijk om...
>> ... vond ik gemakkelijk.
Laat de leerlingen de taalweter herlezen over de leerstof die ze nog
moeilijk vinden.
7 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis

taalschrift p. 39
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Instructieonafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zelfstandig.
>> raadplegen de taalweters, wandplaten en/of instructiefilmpjes.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken de oefeningen zo veel mogelijk zelfstandig
>> raadplegen de taalweters, wandplaten en/of instructiefilmpjes.
>> werken per twee.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> maken de oefeningen zo veel mogelijk zelfstandig.
>> kunnen de hulp van de leraar inroepen.
>> maken de oefeningen samen met de leraar in de miniklas als het
echt niet lukt.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik
curriculumdifferentiatie een aangepaste les met verwerkingsmaterialen
voor leerlingen die voorbereid worden op de B-stroom van het
secundair onderwijs. Die leerlingen oefenen op een gemakkelijker
niveau dezelfde leerstof.

zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

L6 - Thema 1 - les 11 - lesgang
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les 11

Ik doe, jij doet, wij doen allemaal iets
Ik kan het onderwerp en de rest van de zin aanduiden.
Ik kan in de rest van de zin de werkwoorden, waaronder de persoonsvorm, aanduiden.

e banen leiden
orgen dat een
vlot verloopt

1

Lees het fragment.

Spookje is mijn kleintje. Niet echt mijn kind natuurlijk, maar zo gaat het
altijd in het weeshuis. De twaalf- of dertienjarigen moeten voor een
kleintje zorgen. Zo kunnen de opvoedsters zich toeleggen op
belangrijkere dingen dan de zorg voor kleine kinderen. Zo moeten ze
5 die kleintjes niet aanraken. Ze kunnen er zich dan ook nooit aan
hechten. En dat is nu net de bedoeling. Het wordt dan meteen een stuk
gemakkelijker om streng te zijn en te straffen.
Ik heb Spookje gekregen. Haar echte naam is Marie-Louise. Maar ze
lijkt niet echt op een Marie-Louise. Met haar warrige bos rossig haar,
10 dat langs alle kanten eigenzinnig uit de vlechtjes piekt. De vlechtjes
die ik elke ochtend en avond met zoveel zorg maak. Met haar spitse neusje vol sproeten en haar
enorm grote grijze ogen met rode randjes. Met haar knokige knietjes en lange, smalle voeten.
Met haar warmte en haar slappe lach. Met haar grote bek. Soms. Een echt spookje dus,
en zo heb ik haar ook genoemd.

Uit: Het recht van de banaan is krom – ‘Een bordje wormenpap’, Kathleen Vereecken, Bakermat uitgevers

W

zich toeleggen op

zich bezighouden met

eigenzinnig

eigenwijs

knokig

zo mager dat je de beenderen kunt zien

Thema 1 - les 11
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2

a Lees de taalweter.

Wat is een onderwerp?
In een zin zeggen we iets over iets of iemand.
Waarover of over wie? Dat is het onderwerp van die zin.
Het is niet altijd eenvoudig om het onderwerp in een zin op te sporen.
Bv. Opa en oma komen vandaag logeren.
Ik ben het onderwerp
van mijn zin, meester!

Hoe vind ik het onderwerp?
Met dit trucje lukt het altijd:
1 Maak een ja-neevraag.
2 De persoonsvorm komt vooraan te staan.
3 Het onderwerp komt na de persoonsvorm.
Bv.

Lotta is altijd blij als Finn komt logeren.
Is Lotta altijd blij als Finn komt logeren?
Schipper, mag ik overvaren?
Mag ik overvaren, schipper?

Het onderwerp markeer je geel.

b Lees de zinnen uit de tekst.
c Markeer:
het onderwerp.
1 Spookje is mijn kleintje.
2 Op deze manier moeten de gemene opvoedsters de kleintjes niet aanraken.
3 Ik heb Spookje gekregen.
4 De twaalf- of dertienjarigen moeten voor een kleintje zorgen.
5 Het haar van Spookje piekt langs alle kanten uit haar vlechten.
6 Het schattige kind lijkt niet echt op een Marie-Louise.
7 In het weeshuis regelen ze alles zo.
d Schrijf het nummer van elke zin in de juiste kolom.
Het onderwerp bestaat uit één woord.
1–3–7

36

Het onderwerp is een woordgroep.
2–4–5–6

Thema 1 - les 11
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3

a Lees de taalweter.

Waaruit bestaat een zin?
Een zin bestaat heel vaak uit een onderwerp en
wat er over dat onderwerp wordt gezegd (= de rest
van de zin).

Had je ooit gedacht dat
we het onderwerp van
een zin zouden zijn?

Bv. Na deze les zijn we heel slimme kinderen.

Over wie of waarover wordt er
in de zin iets gezegd?
Wat is het onderwerp?

Wat wordt er in de zin over
het onderwerp gezegd?
(= de rest van de zin)

we

zijn heel slimme kinderen na deze les

b Markeer in elke zin:
het onderwerp.
de rest van de zin.
1 Heel stilletjes loop ik naar de waszaal.
2 De gemene opvoedster bekijkt me vanuit de hoogte.
3 We voelen een wederzijdse afkeer.
4 Met veel tegenzin kijk ik naar haar gezicht.
5 Ze dreigt met opgeheven arm.
6 De grotere kinderen zorgen voor de kleintjes.
7 In het weeshuis zijn de verzorgsters niet vriendelijk.
8 Spookje is een schattig, klein meisje.
9 Steken haar vlechtjes naar alle kanten?
10 Kinderen wonen niet graag in een weeshuis.

Thema 1 - les 11
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4

a Lees de taalweter.

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.

Vind ik zo de
persoonsvorm?

Bv. 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!

b Onderstreep de persoonsvorm in de zinnen van oefening 3b. Schrijf indien nodig de
ja-neevraag op kladpapier.

5

Sammy heeft enkele nieuwe kinderrechten en -plichten bedacht. Bekijk zijn tekeningen.
a Schrijf bij elke tekening een zin die zijn idee samenvat.
b Markeer in elke zin:
het onderwerp.
de rest van de zin.
c Onderstreep de persoonsvorm. Stel indien nodig de ja-neevraag.
1
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2

1

Bv. Elk kind heeft het recht om een eigen clubhuis te bouwen.

2

Bv. Alle kinderen moeten hun koek delen met vrienden.

3

Bv. Je moet je huisdieren goed verzorgen.

3
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6

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon het onderwerp in een zin herkennen.
Ik kon de rest van een zin aanduiden.
Ik kon de persoonsvorm in een zin herkennen.
Ik kon correcte zinnen formuleren.

Thema 1 - les 11
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Thema 1 - les 12

Taalspel ‘Ik speel het wel klaar!’
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken, spreken
zich inleven in een situatie en een persoon en een rollenspel opvoeren
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les geven de leerlingen hun mening over dagelijkse
situaties in de vorm van een rollenspel. De leerlingen luisteren naar
argumenten van hun medespelers en reageren daar improviserend
op.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 40
>> kopieerblad 1

Hoofddoel van de les
Spelvormen in een sociale en maatschappelijke context
M
hanteren.
Andere doelen
>> Spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste
M
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan
vergroten.
>> Actief luisteren en zelf spreken evenwichtig afwisselen.
>> Bereid zijn zo veel mogelijk Standaardnederlands te
gebruiken.
Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doelen
>> Zich empathisch inleven in anderen, andere standpunten en
situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen.
>> De eigenheid en grenzen van anderen respecteren.

Voorbereiding
Kopieer kopieerblad 1 zodat je voor alle leerlingen voldoende kaartjes hebt. Knip de kaartjes vooraf uit en
lamineer ze voor hergebruik.

Woordenschat
Tekstwoord
>> improviseren

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen leven zich in de rol van een personage en de situatie in, ook al moeten ze een ander
standpunt innemen dan ze zelf willen. Ze maken afhankelijk van hun identiteit een keuze uit de aangeboden
standpunten. Ze respecteren ook de standpunten van hun medespelers.
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Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Tijdens deze les voeren jullie een rollenspel op. Je moet je inleven in een
situatie en een persoon. Je hebt niet veel voorbereidingstijd. Je moet dus
improviseren.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
2 Afspraken voor het rollenspel maken en voorbereiden
Overloop met de leerlingen de rollenspelen en laat hen een rollenspel
kiezen.
Overloop met de leerlingen de afspraken bij oefening 1.
Verdeel de kaartjes met rollenspelen onder de leerlingen. Geef hen een
paar minuten tijd om de opdracht te lezen.
Spreek in grote lijnen af hoe de gesprekken zullen verlopen. Zorg ervoor dat
elke speler ongeveer evenveel aan het woord komt. Houd voor ogen dat dit
een rollenspel is. Het is niet de bedoeling dat er ruzie van komt. Je rollenspel
moet tussen drie en vijf minuten duren.
3 Rollenspel opvoeren
Kies hier wat het beste past in jouw klas:
1 Laat de rollenspelen klassikaal opvoeren, maar dan als tussendoortje
gedurende de week.
2 Zet twee groepjes samen en laat hen het rollenspel voor elkaar
brengen. De leerlingen zijn dan één keer speler en één keer
toeschouwer. Ze geven elkaar na het spel feedback en tips. Indien er
groepjes zijn met hetzelfde onderwerp kun je:
–– twee groepjes met hetzelfde onderwerp samen zetten. De
leerlingen kunnen dan zien wat een andere groep van hetzelfde
onderwerp gemaakt heeft.
–– de groepjes met hetzelfde onderwerp niet samen zetten.
Na het rollenspel evalueren de leerlingen zichzelf met de criteria van
oefening 2.

Controleren en reflecteren
4
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Evalueren
Vond je het leuk om een rollenspel te spelen? Waarom (niet)?
Hoe verliep het improviseren?
Was het gemakkelijk om goede argumenten te bedenken? Waarom
(niet)?
Hoe verliep de samenwerking in je groep? Werd er voldoende naar je
geluisterd?
Kwamen alle leerlingen voldoende aan bod? Waarom (niet)?
Vond je het gemakkelijk/moeilijk om je eigen ideeën aan de kant te
schuiven voor een voorstel van een andere leerling? Waarom (niet)?
Viel het mee om de juiste emotie uit te beelden? Waarom (niet)?
Was het eenvoudig om op je taalgebruik te letten? Waarom (niet)?
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kopieerblad 1
taalschrift p. 40

taalschrift p. 40

5 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> kunnen rollenspel 5 volledig zelf vorm geven.

taalschrift p. 40
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Instructiegevoelige leerlingen
>> werken met rollenspel 2, 3 of 4. Zij krijgen de situatie aangereikt,
maar ze moeten zelf argumenten bedenken.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> spelen rollenspel 1. Zij krijgen al argumenten aangereikt.

Na de les
Laat voor de volgende leesles een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen.
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les 12

Ik speel het wel klaar!
Ik kan in een geïmproviseerd rollenspel een standpunt verdedigen met respect voor mijn
medespelers.

1

Lees de afspraken voor je begint te improviseren.

2

Evalueer je eigen improvisatiespel.

improviseren
iets op het ogenblik zelf verzinnen
1 Laat elkaar uitspreken.
zonder er vooraf over na te denken
2 Luister naar elkaar zodat je kunt reageren op wat je
gesprekspartner zegt.
3 Beschuldig elkaar niet, maar probeer overtuigende argumenten te bedenken.
4 Blijf beleefd en let op je taalgebruik.
5 Spreek luid en duidelijk.
6 Let op je lichaamstaal en mimiek. Als je speelt dat je boos bent, sta je best niet te lachen.

Hier let ik op bij het improviseren.
Ik liet mijn medespelers uitspreken.
Ik luisterde naar mijn medespelers.
Ik bedacht goede argumenten.
Ik bleef beleefd en lette op mijn taalgebruik.
Ik sprak luid en duidelijk.
Ik lette op mijn lichaamstaal en mimiek.

3

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon een standpunt verdedigen.
Ik bleef respectvol tegenover mijn medespelers.
Ik luisterde naar de argumenten van mijn medespelers.
Ik lette op mijn taalgebruik.
Ik beleefde plezier aan het spelen.

40
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Rollenspelen
Rollenspel 1 (drie leerlingen)
Leerling 1: Je beste vriend(in) is sinds kort gestart met korfbal. Hij/zij vraagt of je ook geen zin hebt om
die sport te komen beoefenen. Je hebt al een heleboel andere sporten beoefend, maar deze keer wil
je er zeker voor gaan. De andere sporten waren niet helemaal jouw ding, maar je bent er zeker van dat
korfbal dé sport voor jou is.
Deze argumenten kun je gebruiken:
– Jullie kunnen samen naar de training fietsen, dus mama of papa hoeft geen taxi meer te spelen.
– Voor de matchen in het weekend kunnen jullie ouders gemakkelijk carpoolen.
– Je hebt geen hele nieuwe uitrusting nodig. Een shortje en een truitje van de club volstaan. Je hebt
enkel aangepaste schoenen nodig. Daarvoor wil je wel een beetje bijdragen door klusjes in huis uit
te voeren.
– Het is belangrijk dat je een sport kunt beoefenen omdat je anders te veel tijd achter een
computerscherm of voor de spelconsole doorbrengt. Dat zeggen mama en papa toch ook de hele
tijd?
Leerling 2 (mama): Je zoon/dochter wil plots van sport veranderen. De zoveelste keer. Pfff! Eerst
tennis, toen turnen, daarna basket en trampolinespringen ... Korfbal is de meest recente bevlieging. Je
bent er zeker van dat het opnieuw een bevlieging is en ziet het niet zitten om nog maar eens voor taxi
te spelen voor iets wat niet blijft duren.
Deze argumenten kun je gebruiken:
– Je zoon/dochter heeft nooit eerder over korfbal gepraat en toont enkel interesse omdat zijn/haar
beste vriend(in) die sport beoefent. Vraag hem/haar om iets uit te leggen over de spelregels.
– Je zoon/dochter koos eerder al voor een andere sport en het is belangrijk om ook vol te houden
en niet meteen op te geven. Je wordt pas beter in een sport als je die een tijdje beoefent. Waarom
weggooien wat hij/zij tot nu toe opbouwde?
– Het training- en wedstrijdschema is niet zo gemakkelijk in te plannen in de agenda. En je ziet het
niet zitten dat je zoon/dochter alleen met de fiets vertrekt. In de wintermaanden wordt het snel
donker.
– En wie gaat die hele nieuwe uitrusting weer betalen?
Leerling 3 (papa): Je zoon/dochter wil plots van sport veranderen. Leuk dat hij/zij een nieuwe
interesse vond. Het is wel niet de eerste keer dat hij/zij met zo’n plan komt, maar je vindt een paar
uurtjes beweging elke week belangrijk. En een teamsport des te meer!
Deze argumenten kun je gebruiken:
– Je wist vroeger ook niet goed welke sport je het leukste vond, dus het is normaal dat je even moet
zoeken en wat dingen moet uitproberen. De eerste sport hoeft daarom niet meteen de laatste sport
te zijn.
– Zo’n nieuwe uitrusting kost wel wat geld, maar je krijgt er heel wat voor in de plaats.
– Het feit dat de beste vriend(in) die sport ook beoefent, is alleen maar een plus, want dat zorgt er
waarschijnlijk voor dat je zoon/dochter de sport niet zo snel opgeeft.
– Je zoon/dochter is nu oud genoeg om met de fiets naar de training te rijden. En de korfbalclub is
achter de hoek. Er kan weinig gebeuren.
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Rollenspel 2 (vier leerlingen)
Leerling 1: Het WK voetbal is begonnen. Veel winkels verkopen voetbalkaarten en -stickers.
Jij hebt een heel pak dubbele kaarten mee naar school genomen, ook al weet je dat het niet mag.
Je hebt met een leerling spelletjes gespeeld om kaarten van elkaar te winnen. Nu is daar ruzie over.
De andere leerling zegt dat jij vals hebt gespeeld en dat je de kaarten die je van hem hebt gewonnen,
moet teruggeven.
Jij blijft bij je standpunt dat je eerlijk hebt gespeeld en wilt ze niet teruggeven.
Een derde leerling was getuige en heeft gezien dat jij niet vals hebt gespeeld. Jullie worden samen bij
een meester of juf geroepen.
Leerling 2: Het WK voetbal is begonnen. Veel winkels verkopen voetbalkaarten en -stickers.
Jij hebt een heel pak dubbele kaarten mee naar school genomen, ook al weet je dat het niet mag.
Je hebt met een leerling spelletjes gespeeld om kaarten van elkaar te winnen. Nu is daar ruzie over.
De andere leerling heeft volgens jou vals gespeeld. Je wilt de kaarten die hij heeft gewonnen terug.
Maar de andere leerling geeft niet toe.
Een derde leerling was getuige van het spel en heeft gezien dat leerling 1 niet vals heeft gespeeld.
Jullie worden samen bij een meester of juf geroepen. Jij beschuldigt de derde leerling ervan dat hij
gewoon partij trekt voor de valsspeler en dat hij liegt.
Leerling 3: Het WK voetbal is begonnen. Veel winkels verkopen voetbalkaarten en -stickers.
Verschillende leerlingen spelen spelletjes op de speelplaats om kaarten van elkaar te winnen.
Jij stond bij twee leerlingen te kijken en hebt gezien dat de ene leerling eerlijk heeft gewonnen van de
andere. Toch komt er ruzie van omdat de verliezer vindt dat de winnaar vals heeft gespeeld.
Jullie worden samen bij een juf of meester geroepen. De verliezer beschuldigt jou ervan dat je partij
trekt voor de valsspeler en dat je liegt.
Juf of meester: Het WK voetbal is begonnen. De leerlingen brengen voetbalkaarten en -stickers mee
naar school om met elkaar te ruilen of te winnen van elkaar, ook al is er een duidelijke afspraak op
school dat dat niet mag.
Twee leerlingen hebben ruzie met elkaar. Ze hebben spelletjes gespeeld om kaarten van elkaar te
winnen. De verliezer zegt nu dat de winnaar vals heeft gespeeld en hij wil zijn kaarten terug. Een derde
leerling zegt dat hij alles gezien heeft en dat de winnaar wel eerlijk heeft gespeeld. Jij moet de ruzie
oplossen.
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Rollenspel 3 (twee leerlingen)
Leerling 1: Je bent een harde werker. Je studeert je lessen altijd grondig in en maakt je huistaken heel
nauwkeurig. Je bent steeds in orde, maar je moet er veel voor doen. Studeren gaat je niet zo makkelijk
af. Je blinkt wel uit in het schrijven van verhalen.
Een van je klasgenoten is nogal lui. Hij weet dat je goed kunt schrijven. Hij vraagt of jij voor hem een
verhaal wilt schrijven. Als beloning mag je bij de volgende wiskundetoets afkijken bij hem. Je hebt er
niet veel zin in omdat je weinig vrije tijd hebt. Wat doe je?
Leerling 2: Je werkt niet zo graag voor school. Nu moet je een verhaal schrijven als huistaak. Je weet
dat een klasgenoot daar heel goed in is. Je vraagt hem of hij dat verhaal voor jou wil schrijven.
Die leerling heeft daar geen zin in omdat hij heel hard moet werken om redelijke cijfers te kunnen
halen. Je klasgenoot heeft daardoor weinig vrije tijd. Jij hebt echter dringend betere cijfers nodig voor
Nederlands. Je dringt dus aan.

Rollenspel 4 (twee leerlingen)
Sammy: Je bent Sammy Spoetnik. Je mama stuurt je voor de zoveelste vakantie naar je oom en tante.
Ook al heb je het daar naar je zin, je zou ook graag eens een vakantie met je mama willen doorbrengen.
Hoe vertel je het haar? Welke gevoelens komen er naar boven? Wat zou je graag tijdens de vakantie
met je mama willen doen?
Mama: Je bent de mama van Sammy Spoetnik. Je hebt sinds kort een nieuwe relatie met Walter en wil
zo veel mogelijk tijd met hem doorbrengen. Al enkele jaren stuur je Sammy elke vakantie naar zijn oom
en tante. Sammy heeft het daar best naar zijn zin, maar wil ook eens een keertje bij jou blijven. Hij gaat
je vertellen hoe hij zich daarbij voelt.
Probeer eerst je eigen standpunt te verdedigen: waarom stuur je Sammy naar zijn oom en tante? (Je
wilt graag tijd doorbrengen met Walter, je wilt Walter beter leren kennen, je bent bang dat Walter niet
zo goed tegen de drukte van een kind kan ...)
Luister naar de gevoelens van Sammy en probeer daar gepast op te reageren.

L6 - Thema 1 - les 12 - kopieerblad 1

111

Rollenspel 5
1

Kies voor elk groepslid een personage. Kleur:
je eigen rol.
de andere rollen.

2

mama

jongen

vriend

juf

papa

meisje

vriendin

meester

directeur

Kies een conflict. Duid aan.
Je wilt naar een schoolfeest, maar je mag niet van je ouders omdat je een slecht rapport hebt.
Je hebt een slecht rapport zelf getekend. De juf of meester heeft het opgemerkt en heeft het aan je
ouders verteld.
Je bent heel brutaal en onbeleefd geweest tegen de juf of meester toen je een opmerking kreeg over
het feit dat je je rapport zelf getekend hebt. Bovendien heb je ook nog gevochten op school.

3

Waar speelt het conflict zich vooral af? Duid aan.
thuis
op de speelplaats
tijdens een oudercontact
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Thema 1 - les 13

Vrij lezen
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen
vrij lezen in een boek naar keuze
25 minuten

Lesdoelen

Materialen

Hoofddoel van de les
Plezier beleven aan lezen.

Diversen
>> een boek naar keuze

Ander doel
Bereid zijn spontaan voor hen bestemde boeken en andere
informatiebronnen te raadplegen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Plezier beleven en voldoening ervaren.

Voorbereiding
Laat een boek van thuis of een boek uit de bibliotheek meebrengen. Je kunt zelf boeken over het thema in de
bib lenen en aanbieden in de klas.

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

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Op het lesdoel focussen
Verduidelijk wat je in deze les beoogt:
>> Iedereen leest een boek naar keuze. Dat mag een verhaal zijn, een
informatief boek, een strip, een tijdschrift ...
>> Leerlingen die graag digitaal lezen kunnen bv. kiezen voor een boek
uit de Talentbib of uit de BiB-BoXen. Die boeken zijn erg compact en
je kunt ze binnen de voorziene tijd helemaal uitlezen.
>> Sta de leerlingen toe om samen in een informatief boek te lezen.
Ze kunnen dan zaken aan elkaar verduidelijken. De leerlingen die
daarvoor kiezen geef je het best een aparte plaats in de klas, zodat ze
de ‘stillezers’ zo weinig mogelijk storen.
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>> Maak duidelijke leesafspraken. Waar mogen de leerlingen zitten? Wat
doen ze als hun boek uit is?
Geef de leerlingen vooraf een algemene opdracht die ze moeten
uitvoeren tegen het einde van de leestijd:
>> Lees je in een fictieboek? Na het lezen vertel je hoe je hoofdpersonage
eruitziet. Je mag een tekening uit je boek gebruiken, of je maakt zelf een
tekening van het hoofdpersonage.
>> Lees je in een non-fictieboek? Vertel één weetje dat je uit het boek geleerd
hebt.

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

Leerlingen die hun boek uit hebben, geef je een bijzondere opdracht:
>> Las je in een fictieboek? Verkleed je als iemand uit het boek. Laat de klas
raden wie je bent en vertel dan ook kort iets over die persoon (alsof jij het
echt bent).
>> Las je in een non-fictieboek? Maak een korte klasquiz. Bedenk vijf vragen
die je aan je klasgenoten stelt. Uiteraard moet je zelf de antwoorden
weten.

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

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

Controleren en reflecteren
3 Op het lezen en het leesproces 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?
4 Aan de hand van de algemene opdracht controleren
Kom terug op de algemene opdracht die je meegaf voor het lezen. Kies
uit twee opties:
>> Pik er enkele leerlingen uit die hun algemene opdracht uitvoeren
voor de hele klasgroep.
>> Stel groepen 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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een boek naar keuze
TIP! Lees zelf in een boek
(modeling) of begeleid
een moeilijke lezer bij het
lezen, bv. door te duolezen
met de leerling, samen een
informatief boek te lezen of
extra duiding te geven.

Thema 1 - les 14

Werkwoorden in de tegenwoordige
tijd
Domein:
Onderwerp:
Lesduur:

spelling
herhaling werkwoorden in de tegenwoordige tijd
1 week – 3 lesblokken van 25 minuten

Samenhang

Materialen

De leerlingen kennen het werkwoordschema voor het schrijven
van de persoonsvorm in de tegenwoordige en de verleden tijd.
In deze les oefenen ze het vervoegen van werkwoorden in de
tegenwoordige tijd verder in.

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

Lesdoelen
Hoofddoelen van de les
>> Persoonsvormen in de tegenwoordige tijd correct
vervoegen.
>> Werkwoordsvormen die geen persoonsvorm zijn correct
schrijven.
>> Begrippen zoals infinitief, stam, uitgang, persoonsvorm
correct gebruiken.

Folio
>> spellingschrift p. 11-14
>> kopieerblad 1
>> map
curriculumdifferentiatie
voor IAC
Diversen
>> schrijflei

Andere doelen
>> Termen gebruiken: onderwerp, persoonsvorm.
>> Werkwoordsvormen herkennen en erover reflecteren:
infinitief, persoonsvorm, stam, stam + uitgang.
>> Termen gebruiken: werkwoord, stam, uitgang,
persoonsvorm, persoon, eerste persoon, tweede persoon,
derde persoon, infinitief, tijd, tegenwoordige en verleden tijd.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Specifieke strategieën inzetten om opdrachten, uitdagingen en
problemen efficiënt aan te pakken.

Voorbereiding
>> Kopieer de dicteekaartjes (kopieerblad 1): voor de ene helft van de klas dictee 1, voor de andere helft
dictee 2. Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
>> 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 grijpen spontaan naar het werkwoordschema wanneer ze twijfelen over de vervoeging van
de werkwoorden.
>> Als de leerlingen samenwerken, gebruiken ze het werkwoordschema om hun schrijfwijze te
beargumenteren tegenover de partner.

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 Voorgaande spellingmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal enkele woorden uit de vorige spellingles aan de hand van een
woorddictee. Laat de leerlingen de woorden op een schrijflei schrijven
of mondeling spellen. Geef onmiddellijk feedback.
>> detective
De ... zocht maanden naar de dader.
>> minimum Je hebt een ... van 10 euro nodig op schoolreis.
>> maffia	Er was een moord. Het was een afrekening binnen
de ... .
>> indianen
Columbus noemde de inwoners van Amerika ... .
>> piramides De ... zijn fantastische bouwwerken!

schrijflei

Projecteer de correctiesleutel en laat het dictee nakijken.
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Projecteer de toptekst. Bespreek wat er in de les geoefend wordt:
werkwoorden in de tegenwoordige tijd.
Laat enkele leerlingen een voorbeeld geven van een persoonsvorm in
de tegenwoordige tijd (ik stap; ze zegt; ik heb; haar klasgenoten moeten;
jij kunt; de vraag luidt; de stam eindigt; ik antwoord; ik vind; vind je; de
professor vindt; ze waarschuwt; ik heb ...).
Vestig de aandacht op het feit dat er ook werkwoorden in de toptekst
staan die geen pv zijn. Laat er enkele opsommen (beantwoorden,
oplossen, gesteld, gehoord). Herhaal dat ze voor de correcte schrijfwijze
van werkwoorden kunnen terugvallen op het werkwoordschema.

spellingschrift p. 11

3 Directe instructie
Deze les herhaalt het vervoegen van persoonsvormen in de
tegenwoordige tijd. Daarvoor hernemen we alle stappen uit het
werkwoordschema.
Projecteer het werkwoordschema en laat de leerlingen verwoorden
wat de eerste stappen zijn om een werkwoord correct te schrijven in de
tegenwoordige tijd. Probeer daarbij zo veel mogelijk het antwoord van
de leerlingen zelf te laten komen.
Herhaal eventueel hoe je de pv en het onderwerp zoekt:
>> De pv en het onderwerp vind je door van de zin een ja-neevraag te
maken. Daarin staat de pv op de eerste plaats.
>> Het onderwerp staat in de ja-neevraag op de tweede plaats.
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spellingschrift p. 128

Projecteer deze zinnen en bespreek de verschillende stappen die je
zet om de schrijfwijze van de vette werkwoordvormen te verklaren.
Markeer telkens het onderwerp met geel en onderstreep de pv. Laat de
leerlingen de infinitief en de stam van de persoonsvormen geven.
>> Ik antwoord stilletjes: “Dat vind ik wel een moeilijke vraag.”
>> Vind je ook niet?
>> Dat vindt de professor ook.
>> Het meisje aan de telefoon heeft me gehoord.

Noteer de zinnen vooraf op
het bord.

4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
De leerlingen zoeken per twee werkwoorden in de toptekst en
verwoorden hoe die werkwoorden geschreven zijn door het
werkwoordschema te doorlopen. 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 modelen met het
werkwoordschema.
5 Gedifferentieerd verwerken
Laat oefening 1 en 2 oplossen.

spellingschrift p. 11-12

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> verwerken oefening 1 en 2 zelfstandig.
>> verbeteren hun werk in duo waarbij ze elkaar de gevolgde stappen
in het werkwoordschema modelen.
>> maken met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.
Instructiegevoelige leerlingen
>> maken een aantal opdrachten van elke oefening klassikaal.
>> verwerken de rest van oefening 1 en 2 als partnerwerk.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> overlopen telkens de stappen van het werkwoordschema.
>> oefenen extra op het vinden van onderwerp en pv door telkens een
ja-neevraag te formuleren. Ze verwoorden elke keer dat de pv in
die vraag op de eerste plaats staat en het onderwerp op de tweede
plaats.
Verlengde instructie
>> Laat de pv en het bijbehorend onderwerp aanduiden.
>> Bespreek de vervoeging.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik
curriculumdifferentiatie een aangepaste les met verwerkingsmaterialen
voor leerlingen die voorbereid worden op de B-stroom van het
secundair onderwijs. Die leerlingen oefenen tijdens deze les extra op
werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

zorg- en zelfevaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie
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Inoefening (25 minuten)
6 De leerstof kort herhalen
Projecteer deze zinnen. Laat de leerlingen eerst in duo met het
werkwoordschema de juiste schrijfwijze van het werkwoord zoeken. Ze
noteren die op hun schrijflei.
Verbeter, bespreek en hanteer het werkwoordschema waar nodig.
>> verwoorden
Liam verwoordt zijn gevoelens nooit.
>> hebben – beëindigen
Mila heeft haar opdracht beëindigd.
>> worden – pesten
Word jij vaak gepest?
>> zullen – aanvaarden
Ik zal dat moeten aanvaarden.
7 Schriftelijk oefenen
Laat oefening 3 tot en met 6 oplossen.

Noteer de zinnen vooraf op
het bord.
schrijflei

spellingschrift p. 12-13

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsoefeningen.
Instructiegevoelige leerlingen
>> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
>> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken in miniklas onder begeleiding.
>> modelen om de beurt de eerste opdracht van elke oefening.
Oefening 3:
>> Laat de infinitief en de stam noemen.
>> Laat van daaruit bepalen of het t.t. of v.t. is.
Oefening 4 en 5:
>> Laat telkens de leerlingen modelen hoe ze het werkwoordschema
inzetten.
>> Laat daarbij ook telkens het onderwerp situeren op het schema.
>> Focus op de link tussen de stam en de eerste persoon enkelvoud in
de t.t.
Oefening 6:
>> Laat de leerlingen om de beurt het onderwerp zoeken en meteen
verwoorden welke persoon het is (eerste, tweede, derde, enkelvoud
of meervoud). Laat het er eventueel bij noteren.
>> Laat telkens modelen hoe ze aan de hand van het
werkwoordschema de correcte vorm van het werkwoord vinden.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
In de zorg- en evaluatiemodule vind je in het luik
curriculumdifferentiatie een aangepaste les met verwerkingsmaterialen
voor leerlingen die voorbereid worden op de B-stroom van het
secundair onderwijs. Die leerlingen oefenen tijdens deze les extra op
werkwoorden in de tegenwoordige tijd.
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zorg- en evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7. Ze
dicteren en herhalen de volledige zin. De leerling die schrijft, bepaalt en
noteert enkel het onderwerp en de persoonsvorm. Voor zinnen 7 en 8
noteert de leerling de volledige zin, dus ook het werkwoord dat geen
pv is. Wijs erop dat ze het onderwerp nodig hebben om de pv correct
te kunnen schrijven en dat alle werkwoorden in de tegenwoordige tijd
staan.
Leerling 1
1 antwoorden
2
3
4
5
6
7
8

Die leerling antwoordt op de vraag van de
meester.
waarschuwen	
De waakhond waarschuwt zijn baasjes bij een
inbraak.
aanvaarden
Dat aanvaarden de directeurs niet.
downloaden
Juf downloadt het nieuwste programma op
haar pc.
ontdekken	
Ontdekt die reporter nieuwe informatie over de
bekende Vlaming?
beantwoorden	
Beantwoord jij soms met opzet deze vraag
verkeerd?
hebben / kwellen Ze heeft hem lang gekweld.
zijn / ontploffen
Dat gebouw is ontploft.

Totaal /10

(1 punt per correct geschreven pv en 1 punt per werkwoord dat geen
pv is)

Leerling 2
1 vinden	
De jongen vindt zijn nieuwe klasgenoten hip en
cool.
2 mishandelen
Hij mishandelt die dieren toch niet?
3 gelden
De regels gelden voor iedereen!
4 chatten
Meester chat nooit met leerlingen.
5 bellen
Belt de burgemeester je morgen terug?
6 raden
Raad jij wat er in dat pakje zit?
7 worden / bellen
Ik word door de agent gebeld.
8 zijn / starten
Het schooljaar is gestart.
Totaal /10

spellingschrift p. 14
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.

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

(1 punt per correct geschreven pv en 1 punt per werkwoord dat geen
pv is)

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

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 14
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Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening zelfstandig op.
>> vergelijken en bespreken de oplossingen in duo.
>> gebruiken spontaan het werkwoordschema waar nodig.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
>> lossen de oefening als partnerwerk op.
>> bespreken met hun partner om welke moeilijkheid het gaat en hoe
ze die aanpakken.
>> gebruiken hun stappenplan om de werkwoordsvormen correct te
schrijven.
Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
>> gebruiken het werkwoordschema bij twijfel.
Integratieoefening
>> krijgen begeleiding in groep.
>> bieden suggesties aan en bespreken welke zinnen ze opschrijven.
>> modelen de aanpak voor het vervoegen van de werkwoorden.
>> bespreken met de leraar de moeilijkheden van de woorden die ze
moeten gebruiken in het gesprek.
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 evaluatiemodule
voor IAC
map curriculumdifferentiatie

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
Zoek tegen volgende week vijf woorden die op een d eindigen maar met een t uitgesproken worden (net als
brandweer). Zoek daarnaast ook nog vijf woorden waarin een y (net als baby of Egypte) voorkomt.
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Werkwoorden in de tegenwoordige
tijd
Ik stap binnen in het laboratorium van de professor.
Ze zegt: “Ik heb een meisje aan de lijn.
Haar klasgenoten moeten een vraag over werkwoorden
beantwoorden. Jij kunt die wel even oplossen. De vraag luidt:
Wanneer eindigt de stam van een werkwoord op dt?”
Ik antwoord stilletjes: “Dat vind ik een moeilijke vraag.
Vind je ook niet?“
Dat vindt de professor ook.
Ze waarschuwt me: “Ik heb je een strikvraag gesteld!”
“O, ik weet het. Nooit! Het is zoals met antwoorden.
De stam is antwoord. Daar komt in de tweede en derde persoon
enkelvoud een t bij. Dan heb je dt. Maar in de stam dus nooit.”
Het meisje aan de telefoon heeft me gehoord.
“Dank je wel, professor!” hoor ik haar zeggen.
Ik lach. Noemt ze mij nu professor?

Spellingweter 43

1

Zo schrijf je werkwoorden (in de tegenwoordige tijd).

a Schrijf de vetgedrukte werkwoorden uit de tekst op de juiste plaats in het
werkwoordschema.
b Schrijf bij de werkwoorden die een persoonsvorm zijn ook het onderwerp.
Persoonsvorm in de tegenwoordige tijd
1e persoon enkelvoud 2e persoon enkelvoud 3e persoon enkelvoud 1e/2e/3e persoon
meervoud
ik heb
ik antwoord

jij kunt

jij/je na pv:

de vraag luidt

haar klasgenoten

eindigt de stam

moeten

vind ik

vind je

vindt de professor

hoor ik

heb je

ze waarschuwt
noemt ze

Geen persoonsvorm
beantwoorden – oplossen – gesteld – gehoord

Thema 1 - les 14
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2

Vul het schema aan.
Infinitief

Stam

beantwoorden
eindigen

3

beantwoord

eindig

Enkelvoud t.t.
ze

beantwoordt

de dag

waarschuwen

waarschuw

horen

hoor

eindigt

ze waarschuwt

beantwoorden

de dagen
wij

hoor

ik

Meervoud t.t.
wij

eindigen

waarschuwen

jullie horen

a Markeer:
het onderwerp.
b Onderstreep de persoonsvorm.
c Kruis aan of de persoonsvorm in de tegenwoordige of in de verleden tijd staat.
t.t.
1
2
3
4
5

4

Mama houdt heel veel van Warre.
Nore straalde, tante Stefanie net iets minder.
“Ja!” antwoord ik gretig.
“Sinds wanneer rijd jij zelf met de auto?”
Meriam sloot de deur achter zich.

v.t.

x
x
x
x
x

Schrijf de onderstreepte werkwoorden en hun onderwerp in de juiste kolom.

Ik ben gek op spelletjes! Als ik een spel speel, lees ik altijd eerst de spelregels.
Voor Tik Tak Boem zijn die regels eenvoudig. Ze klinken als volgt:
Als je de bom start, begint ze te tikken. Na 10 tot 60 seconden ontploft ze. Op
de kaartjes staan lettergrepen. Zo werkt het: je krijgt de bom van de speler vóór je, noemt een
woord met de betreffende lettergreep en geeft de bom snel door. Wie de bom in handen heeft
als ze ontploft, bewaart het kaartje. Wie na dertien rondes het minste kaartjes heeft, wint.

Tegenwoordige tijd
1e persoon enkelvoud 2e persoon enkelvoud 3e persoon enkelvoud 1e/2e/3e p. meervoud
ik ben

12
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je start

begint ze

ik speel

je krijgt

ontploft ze

ze klinken

lees ik

je noemt

wie heeft

staan lettergrepen
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zijn die regels

5

Infinitief

Stam
geld

Elk recht

2 mishandelen

mishandel

Soms
kinderen.

3 verwaarlozen

verwaarloos

Hij

verwaarloost

googel

Ze

googelt

1 gelden

4 googelen

6 terugvinden

voor elk kind!

geldt

ouders hun

mishandelen

zijn kind.
alle kinderrechten.

word

Het Verdrag
genoemd.

wordt

vind terug

Alle rechten

vind

5 worden

7 toevoegen

Soms

voeg toe

voegt

westers
je

in het Verdrag.

terug

6

Vestig bij verwaarlozen
de aandacht op het
verschil tussen de
infinitief – en = ‘verwaarloz’ en
‘verwaarloos’.
Meld dat googelen een
van oorsprong Engels
werkwoord is. Zeg dat
dergelijke werkwoorden
(zoals focussen, basketballen,
googelen, downloaden ...)
vervoegd worden zoals
gewone Nederlandstalige
werkwoorden.
Vestig de aandacht op het feit
dat terugvinden en toevoegen
scheidbare werkwoorden zijn.

Zoek eerst de stam. Vul dan de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd in.

men wetten

toe

.

a Markeer:
het onderwerp.
b Onderstreep in elke zin de persoonsvorm.
c Schrijf het werkwoord in de tegenwoordige tijd in de zin.
Infinitief

Zin

Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 ervaren

Ervaar

je problemen?

2 ondervinden

Ondervind

je verdriet of onrecht?

3 aanvaarden

je ouders jouw keuzes niet?

Aanvaarden

4 kwellen

Bepaalde vragen

5 staan

De vrijwilligers van ‘Awel’

6 luisteren

Er wordt naar je

7 hoeven

Je

8 heten

Dat

9 downloaden

Wil je informatie?

10 vinden

Daarin

11 chatten

Als je liever

je al even.

kwellen

paraat.

staan

geluisterd

.

je naam niet te noemen.

hoeft

anonimiteit.

heet

Download
vind
chat

de folder.

je het telefoonnummer.
, kan dat ook.

Thema 1 - les 14

13

Meld dat downloaden een
Engelstalig werkwoord is
en dat het wordt vervoegd
als een Nederlandstalig
werkwoord. Vestig de
aandacht op het feit dat dit
een bevelvorm is. Ze zullen
dus geen onderwerp vinden!
Je schrijft de stam.
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7

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.

Ik twijfel.

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

8

Vul het chatgesprek aan.
Gebruik de pv van minstens twee van deze werkwoorden in de t.t.:
vinden – vergeten – houden van – bellen – moeten – waarschuwen – noemen – ontdekken
Probeer ook minstens drie van deze woorden in het gesprek te gebruiken.
ideeën – ’s avonds – thuis – mama’s – akkoord

Goeiedag. Ik ben een medewerker van Awel. Waarmee kan ik je helpen?

Euhm ... Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen.

Dat is normaal, hoor. Doe maar rustig. Wat wil je vragen of melden?

14

124

Thema 1 - les 14

L6 - Thema 1 - les 14 - correctiesleutel

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

Dicteekaartjes - overschrijfkaartjes
Leerling 1

Leerling 2

1

antwoorden

Die leerling antwoordt op
de vraag van de meester.

1

vinden

De jongen vindt zijn nieuwe
klasgenoten hip en cool.

2

waarschuwen

De waakhond waarschuwt
zijn baasjes bij een inbraak.

2

mishandelen

Hij mishandelt die dieren
toch niet?

3

aanvaarden

Dat aanvaarden de
directeurs niet.

3

gelden

De regels gelden voor
iedereen!

4

downloaden

Juf downloadt het nieuwste
programma op haar pc.

4

chatten

Meester chat nooit met
leerlingen.

5

ontdekken

Ontdekt die reporter
nieuwe informatie over de
bekende Vlaming?

5

bellen

Belt de burgemeester je
morgen terug?

6

beantwoorden Beantwoord jij soms met
opzet deze vraag verkeerd?

6

raden

Raad jij wat er in dat pakje
zit?

7

hebben /
kwellen

Ze heeft hem lang gekweld.

7

worden /
bellen

Ik word door de agent
gebeld.

8

zijn /
ontploffen

Dat gebouw is ontploft.

8

zijn / starten

Het schooljaar is gestart.

Leerling 1

Leerling 2

1

antwoorden

Die leerling antwoordt op
de vraag van de meester.

1

vinden

De jongen vindt zijn nieuwe
klasgenoten hip en cool.

2

waarschuwen

De waakhond waarschuwt
zijn baasjes bij een inbraak.

2

mishandelen

Hij mishandelt die dieren
toch niet?

3

aanvaarden

Dat aanvaarden de
directeurs niet.

3

gelden

De regels gelden voor
iedereen!

4

downloaden

Juf downloadt het nieuwste
programma op haar pc.

4

chatten

Meester chat nooit met
leerlingen.

5

ontdekken

Ontdekt die reporter
nieuwe informatie over de
bekende Vlaming?

5

bellen

Belt de burgemeester je
morgen terug?

6

beantwoorden Beantwoord jij soms met
opzet deze vraag verkeerd?

6

raden

Raad jij wat er in dat pakje
zit?

7

hebben /
kwellen

Ze heeft hem lang gekweld.

7

worden /
bellen

Ik word door de agent
gebeld.

8

zijn /
ontploffen

Dat gebouw is ontploft.

8

zijn / starten

Het schooljaar is gestart.
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Thema 1 - les 15

Focussen op woorden
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

taaldenken - betekenissen
> oefenen op de betekenis van de tekstwoorden en school- en instructietaal uit thema 1
> woorden alfabetisch rangschikken
25 minuten

Samenhang

Materialen

In deze les werken we met de thema- en tekstwoorden en de
school- en instructietaal uit thema 1.

Digitaal
>> bordboek

Lesdoelen

Folio
>> taalschrift p. 41-44
>> kopieerblad 1
>> bronnenblad 1

Hoofddoel van de les
Reflecteren op het gebruik van het alfabet om alfabetisch
gerangschikte bronnen op adequate en functionele wijze te
hanteren.

Diversen
>> kladpapier

Ander doel
Reflecteren op de betekenis van woordgroepen en zinnen
zoals uitdrukkingen en vergelijkingen.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van
een gemeenschappelijk doel.

Voorbereiding
>> Kopieer voor elke leerling kopieerblad 1. Dat blad is bedoeld om te kunnen ‘spieken’ tijdens de les.
Leerlingen die vergeten zijn wat een woord ook alweer betekent, kunnen het nog even opzoeken.
>> 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 in lesfase 1.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
Elke leerling doet mee aan ‘het geheime woord’. Iedereen levert zijn bijdrage zodat de groep het woord kan
raden. Dat leidt tot een succeservaring.

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Bepalen welk themawoord van toepassing is
Projecteer de afbeelding.
>> Welk themawoord is van toepassing?
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bronnenblad 1

Laat de leerlingen kiezen voor A, B of C. Ze steken daarvoor hun hand
op. Schrijf de antwoordmogelijkheden op het bord. Geef daarna het
meest voor de hand liggende antwoord (A). Laat de leerlingen die B of C
gekozen hadden, verwoorden waarom ze die keuze maakten.
Projecteer en bespreek de volgende twee afbeeldingen op dezelfde
manier. De meest voor de hand liggende antwoorden zijn hier A en B.

bronnenblad 1

2 Op het lesdoel focussen
Je oefent de woorden van dit thema in aan de hand van verschillende
oefenvormen. Je rangschikt woorden alfabetisch.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
3 Oefeningen oplossen
De leerlingen lossen oefening 1 tot en met 7 zelfstandig op. Ze kunnen
kopieerblad 1 gebruiken om de betekenissen van de woorden te
controleren.
>> Bespreek oefening 1 kort en laat indien nodig de taalweter ‘Hoe
rangschik ik woorden alfabetisch?’ herlezen.
>> Bespreek oefening 4. Vraag of de leerlingen zelf altijd consequent
zijn.
>> Bespreek dat een wegwerpflesje opnieuw gevuld kan worden
(oefening 4).
>> Laat enkele leerlingen hun onheilspellende situatie van oefening 7
uitleggen.
>> Overloop de antwoorden van de overige oefeningen kort.

taalschrift p. 41-44
kopieerblad 1

Controleren en reflecteren
4 ‘Het geheime woord’ spelen
Verdeel de leerlingen in groepen van vier. Kies een themawoord en
schrijf dat op de achterkant van het bord (de leerlingen mogen het niet
zien). Geef elke groep twee minuten om twee ja-neevragen te bedenken
die helpen het geheime woord te raden. Vervolgens stellen alle groepen
om beurt een vraag. Als alle vragen gesteld zijn, krijgen de groepen
één minuut om te bepalen wat het geheime woord is. Ze schrijven hun
antwoord op kladpapier. Onthul het geheime woord. Elke groep die het
goede antwoord heeft, verdient een punt. Speel dit spel nog drie keer,
bijvoorbeeld met de woorden focussen, de sanctie en realistisch.
5 Controleren of de woorden gekend zijn
Laat de leerlingen de betekenissen afdekken. Vraag welk woord ze nu
nog moeilijk vinden.
6 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

kopieerblad 1

kladpapier

kopieerblad 1

taalschrift p. 44
TIP! Met behulp van Bingel
Raket kun je het digitale
portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.
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Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
>> lossen oefening 1 tot en met 7 zonder instructie van de leraar op.
>> verbeteren met de correctiesleutel.
Instructiegevoelige leerlingen
>> krijgen individueel of in groep uitleg bij oefening 1 tot en met 4.
>> maken oefening 5 en 6 als ze tijd hebben.
>> verbeteren met de correctiesleutel.
>> proberen ook oefening 7 te maken.
Instructieafhankelijke leerlingen
>> werken oefening per oefening onder leiding van de leraar.
>> maken de tweede reeks van oefening 1 zelfstandig nadat de leraar
de eerste gemodeld heeft.
>> maken oefening 5 mondeling als de tijd het toelaat.
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Focussen op woorden

or mijn

Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

1

a Lees de taalweter.

k zelf verzinnen
ver na te denken

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 ...

b Schrijf de woorden op in alfabetische volgorde.

Laat de leerlingen de
beginletters die in elk woord
hetzelfde zijn onderstrepen.

bediende – bederven – bedenking – bedevaart – bediening – kater – katapult – kathedraal –
katern – katholiek
1

bedenking

2

bederven

3

bedevaart

4

bediende

5

bediening

6

katapult

7

kater

8

katern

9

kathedraal

10

katholiek

C

A

B
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2

Schrijf onder elke afbeelding een woord dat of uitdrukking die erbij past. Kies uit:
improviseren – in goede banen leiden – De schrik slaat me om het hart. – de Verenigde Naties

3

de Verenigde Naties

improviseren

in goede banen leiden

De schrik slaat me om het hart.

Vul de woorden in. Kies uit:
focust – het ver te schoppen – leergierig – plicht – realistisch
Bastiaan is erg

leergierig

doet hij nooit, hij

. Gamen
steeds op

focust

zijn huiswerk. Elke dag zijn schoolwerk maken, dat ziet
hij als zijn

plicht

het ver te schoppen

. Hij is van plan
: minister worden

lijkt hem wel wat. Met zijn knappe werkhouding is dat een
uitdagend maar

42
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realistisch

doel!
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4

Lees de uitspraken. Kleur:
alle namen van personen die consequent zijn.
Ik vind bewegen heel belangrijk. Ik
ga op de fiets naar school en laat
me niet met de auto brengen.

Ik vind dieren doden zielig. Ik eet
graag elke dag een stukje vlees.

TOBY

FARIDA
Ik vind het heel belangrijk om goed
voor het milieu te zorgen. Ik drink
nooit uit een plastic wegwerpflesje.

Ik houd niet van ruzie, maar je broer
uitschelden, dat moet kunnen.

MILA

RYAN

5

6

Welke sanctie zou jij bij elke overtreding opleggen? Verbind.
een gewapende overval plegen

een fikse boete

praten en vervelend doen in de klas

enkele jaren gevangenisstraf

ruzie maken met je kleine broer

ontslagen worden

steeds weer te laat op je werk komen

naar je kamer gestuurd worden

te hard rijden

straf krijgen

Noteer minstens vijf onderdelen van een fiets.
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7

Beschrijf een situatie waarin je onheil rook. Het mag echt gebeurd of verzonnen zijn.

8

Hoe verliep de les voor jou?
Ik begreep de woorden uit dit thema en ik kon ze gebruiken.
Ik kon woorden uit dit thema alfabetisch rangschikken.

44

132

Thema 1 - les 15

L6 - Thema 1 - les 15 - correctiesleutel

De woorden uit thema 1
W

consequent

voortdurend, altijd op dezelfde manier

eigenzinnig

eigenwijs

het element

onderdeel

focussen op

je aandacht richten op

het ver schoppen

veel bereiken

improviseren	iets op het ogenblik zelf verzinnen zonder er vooraf over na te
denken
leergierig

geïnteresseerd om veel bij te leren

m.a.w.

met andere woorden

o.a.

onder andere

onheil ruiken

aanvoelen dat er iets ergs gebeurd is

de plicht
realistisch

iets wat je moet doen
wat echt mogelijk is

de sanctie	straf die je krijgt als je je niet aan een afspraak houdt
van toepassing zijn kloppen, passen
de Verenigde Naties	internationale organisatie die streeft naar vrede, veiligheid en respect
voor de mensenrechten
zich toeleggen op

zich bezighouden met

Zegswijzen
De schrik slaat me om het hart.

Ik word plots heel bang.

in goede banen leiden

ervoor zorgen dat een activiteit vlot verloopt
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Thema 1 - les 16

Differentiatieblok
Onderwerp:
Lesduur:

differentiatieblok
100 minuten

Samenhang

Materialen

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

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

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

Inhoud van het differentiatieblok
Herhalingsopdrachten
Lezen
>> Herhaling begrijpend lezen van een fictietekst – 25 minuten
>> Herhaling begrijpend lezen van een non-fictietekst – 25 minuten
Taaldenken
>> Herhaling persoonsvorm, onderwerp, rest van de zin – 25 minuten
>> Herhaling onderwerp – pv: enkelvoud/meervoud – verleden en tegenwoordige tijd – eerste, tweede en
derde persoon enkelvoud en meervoud – 25 minuten
Betekenissen
>> Herhaling woordenschat uit het thema en alfabetisch rangschikken – 25 minuten
Luisteren
>> Herhaling beantwoorden van vragen over een beluisterd fragment – 25 minuten
Spelling
>> Herhaling strategieën leerjaar 5 – 25 minuten
>> Herhaling woorden met vrije klinker ie als i – 25 minuten
>> Herhaling werkwoorden in de tegenwoordige tijd – 25 minuten

134

L6 - Thema 1 - les 16 - lesgang

Taak zelfstandig werken/Taaltaak
>> Taak zelfstandig werken A – 25 minuten – basisniveau: begrijpend lezen fictie – vragen beantwoorden bij
een fragment uit het boek ‘Sammy Spoetnik’ van Noëlla Elpers
>> Taak zelfstandig werken B – 25 minuten – plusniveau: aan de hand van criteria een vervolg schrijven op een
fragment uit ‘Sammy Spoetnik’ van Noëlla Elpers
>> Taak zelfstandig werken C – 50 minuten – integratieoefeningen spelling
>> Taaltaak – 50 minuten – een spelletje maken aan de hand van een filmpje, de spelregels uitschrijven en het
spelletje leiden als tussendoortje
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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 taaldenken – betekenissen (25 minuten)
>> Toets spelling – kortetermijngeheugen (25 minuten)
>> Toets luisteren (25 minuten)

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

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

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