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MODULE DIDACTIEK 

 

In maart 2013 is de module didactiek van SPO Condor van start gegaan met in totaal 7 deelnemers van 

verschillende scholen. Na een aantal bijeenkomsten, waarin flink wat theorie aan de orde kwam, is iedereen in 

de groep aan de slag gegaan met het kiezen van een didactisch principe dat uitgewerkt werd in en 

onderzoeksplan. Het onderzoek heeft een verslag opgeleverd dat aan het eind van de module in de groep 

gepresenteerd is.  

Alle deelnemers hebben de module uiteindelijk met een positief resultaat afgesloten. Een mooie prestatie want 

de theorie was pittig en het doen van onderzoek vroeg veel tijd naast alle andere werkzaamheden in de school 

en de klas.  

Vooraf is besloten de opbrengst van de module breder te delen. Met dit doel is deze inspiratiebrochure 

opgesteld met daarin een bijdrage van alle deelnemers. We hopen van harte dat deze met interesse gelezen zal 

worden en ook anderen inspireert om met de didactische principes aan de slag te gaan! 

Veel leesplezier. 

Sandor Verkaart 
Margot Sniedt 
Wendy Rikken 
Lotte van Osch 
Hilde van Tiel 
Gemma Sanders 
Carmen Verstegen 
Harold Swinkels 
Marjan Völlmer 
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VOORAF…  

 

Didactiek hoort tot de basiskennis van elke leerkracht. Toch is het een onderwerp waar, na het afronden van de 

opleiding, vaak weinig expliciete aandacht aan wordt besteed. Dat terwijl goed onderwijs staat of valt met de 

didactische vaardigheden van leerkrachten en er de afgelopen jaren veel is gepubliceerd naar aanleiding van 

onderzoek. Met name Robert Marzano heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verzamelen van deze 

onderzoeken en het formuleren van een aantal conclusies op basis van de resultaten. Eén van de meest 

opvallende conclusies is dat het effect dat de leerkracht heeft op de prestaties van de leerlingen erg groot is. 

Daarbij concludeerde hij dat de didactische aanpak een belangrijk instrument is voor leerkrachten is.  

 

Zijn conclusies met betrekking tot deze didactische aanpak heeft hij verwerkt in een publicatie ‘Wat werkt in de 

klas’. Daarin beschrijft hij, aan de hand van 9 didactische principes, op welke wijze het leerrendement van 

leerlingen vergroot kan worden.  

In dit inspiratieboek nemen we je, aan de hand van onderzoeken van collega’s, mee langs een praktische 

uitwerkingen van deze 9 principes.  
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1. IDENTIFICEREN VAN OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN 

EEN BIJDRAGE VAN SANDOR VERKAART 

Ik werk op basisschool ’t Bijenveld in Leuth. Daar ben ik leerkracht in groep 5, 29 leerlingen. De voornaamste 

reden om de module didactiek te volgen is omdat ik ook heb deelgenomen aan de module pedagogisch 

handelen. Pedagogiek en didactiek kunnen niet zonder elkaar in het onderwijs. Door deel te nemen aan deze 

module ben ik me meer bewust geworden van de praktische toepassing van de  9 didactische principes van 

Marzano en hun opbrengst in leerresultaten (percentielwinst) bij goede uitvoering. 

 

HET DIDACTISCHE PRIN CIPE 

Ik heb het eerste didactische principe onderzocht; Identificeren van overeenkomsten en verschillen. De 

denkhandelingen die je inzet bij identificeren van overeenkomsten en verschillen vormen de basis voor het 

denken van de mens. Uit onderzoek blijkt dat de didactische aanpakstrategie ‘identificeren van 

overeenkomsten en verschillen’ het begrip van kennis en het vermogen kennis toe te passen vergroot. 

Met het onderzoek wilde ik bereiken hoe ik dit didactische principe het best kan toepassen bij fysiek 

gecentreerde leerlingen (Human Dynamics). Dit in combinatie met de leerstijlen van Kolb. 

Mijn onderzoeksvraag was: Hoe kan ik bij fysiek gecentreerde kinderen het identificeren van overeenkomsten 

en verschillen het best vormgeven? 

DE RESULTATEN 

 

Ik ben het onderzoek gestart met het laten maken van een vrije tekenopdracht door de kinderen. N.a.v. deze 

opdracht heb ik met alle leerlingen een gesprek gevoerd. De leerlingen, ouders en ikzelf hebben een vragenlijst 

beantwoord. Deze activiteiten hadden als doel de kinderen in groep te verdelen. Er is een emotioneel  

gecentreerde groep leerlingen, een mentaal gecentreerde groep leerlingen en een fysiek gecentreerde groep 

leerlingen ( voor meer info: www.humandynamics.nl ) 

Met de fysiek gecentreerde leerlingen ben ik aan de slag gegaan om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden.  

Met hen heb ik een aantal werkvormen uitgeprobeerd. Het VENN-diagram is aan de orde gekomen bij een 

spellingsles en de Mindmap bij een rekenles. 
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Mooi om te zien was dat leerlingen zelf goed in staat zijn zichzelf te instrueren door na te gaan wat ze al weten. 
Van mij als leerkracht vroeg dit om te juiste taal. Ik vond ook dat we duidelijk bezig waren met een 
onderzoekende leerhouding namelijk zoeken naar de juiste ‘kaartjes’ om deze te hangen aan de goede plaats 
op de ‘kapstok.’ 
 
Door vragen te stellen deed ik een beroep op: 
• herkennen en waarderen van verbanden, relaties, en patronen 
• vragen stellen, selecteren en beoordelen 
• van vragen onderzoeksvragen oftewel werkvragen maken  
• inzetten van persoonlijke vaardigheden (discussiëren, presenteren, samenwerken, reflecteren, 

zelfstandig werken)  
• waarnemen en ordenen 
• relevante kennis ontwikkelen 
 
Door een bepaalde manier van vragenstellen kreeg ik goede antwoorden. Ik heb inmiddels geleerd dat 
wanneer ik op een verkeerde manier een vraag stel, ik ook een verkeerd antwoord krijg. 
 
Voor fysiek gecentreerde kinderen gebruikte ik onder andere de volgende: 
• Wat weet je van de vorige lessen wat je nu kunt gebruiken? 
• Hoe heb je dat toen gedaan? 
• Past dit goed bij deze les? 
• Heb je alles nodig wat je eerder geleerd hebt? 
• Klinkt het logisch? 
• Waar zullen we beginnen met schrijven? 
• Wat zijn de verbanden? 
• Weten we er genoeg vanaf? 
• Is dit genoeg informatie voor jou? 
• Hoe belangrijk is dit? 
• Wat is het hoofddoel? 
 

Ik kreeg later van de kinderen terug dat ze het fijn vonden het op deze manier te doen. Ik vroeg de kinderen of 

het fijn was omdat het anders was dan anders. Dus gewoon om het anders zijn…  

Dit was niet het geval. Woorden van gelijke strekking waren dat het beter in hun hoofd kwam te zitten en dat 

ze tijdens de les nog eens de kans kregen terug te kijken op de instructie. Daarnaast gaven zij aan beter zicht te 

hebben waar iets vandaan kwam (leerlijn) en waarom iets gedaan moest worden (zingeving en leerlijn). 

Daarnaast, door gebruik te maken van bijvoorbeeld de mindmap, hebben de fysiek gecentreerde kinderen 

vergelijkingsmateriaal gekregen die ze nodig hebben om goed te kunnen ordenen, te selecteren en te 
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rubriceren. Bovendien krijgen zij, door gebruik te maken van de werkvormen, meer details om conclusies te 

kunnen trekken, hebben ze een beter zicht op het doel van de les, is het praktisch en weten ze wat er van hen 

wordt verwacht. 

Ik heb op deze manier een beroep gedaan op ervaringsleren (Kolb). Een rekenles waarin de bijvoorbeeld de 
omtrek van een lokaal moet worden berekend kan voor een fysieke leerling door belevingsleren worden 
ervaren door met meetlat aan de slag te gaan. 
Door te werken met het VENN-diagram, mindmap, supermatrix etc. kom ik toe aan nog meer kenmerken van 
de leerstijlen van Kolb;  
 
• mensen en menselijke processen 
• hier-en-nu-ervaring 
• bekijkt problemen van alle kanten 
 
Leervormen: 
- belevingsleren (gevoelsmatig) 
- ervaringsleren 
- groepsdiscussie 
- open brainstorm 
 
• ideeën, begrippen, modellen, structuren 
• denken, logisch handelen en beredeneren 
• vraagt situaties die zekerheid bieden 
 
Leervormen: 
- belevingsleren via denkprocessen (inzicht) 
- koppelingsleren 

BRUIKBAARHEID 

 
De absolute meerwaarde voor het onderwijs op mijn school, maar ook op die van anderen, is dat het toepassen 
van de 9 didactische principes een wezenlijk verschil maken in het leren en onthouden van kennis en het 
eerder geleerde gebruiken om nieuwe kennis op te doen.   

MIJN TIP 

 
De tip die ik wil meegeven is dat je met elkaar in gesprek moet gaan over hoe de 9 didactische principes 
vormkrijgen in het onderwijs. Wat doen we goed? Wat moeten we aanpassen om het nog beter te maken? 
Door de leerstijlen van leerlingen in kaart te brengen kun je je onderwijs beter afstemmen waardoor het 
leerrendement en leeropbrengst wordt vergroot. 
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2. SAMENVATTEN EN NOTITIES MAKEN 

Door de groepsgrootte is niet elk didactisch principe aan bod geweest tijdens de module. Dat geldt ook voor 

het 2
e
 principe: samenvatten en notities maken. Hoewel deze activiteiten vaak onder de ‘gewone 

studievaardigheden’ worden gerekend zijn het voor leerlingen heel erg effectieve vaardigheden bij het leren 

herkennen en begrijpen van leerstof.   

EEN KORTE SAMENVATTING VAN DE THEORIE  

  

 

EEN TIP 

In het boek Wat werkt in de klas van Marzano is een uitgebreide beschrijving terug te vinden van de wijze 

waarop je met dit principe aan de slag kunt.   
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3. INSPANNINGEN ERKENNEN EN BEVESTIGING GEVEN 

EEN BIJDRAGE VAN MARGO SNIEDT 

Ik ben: Margo Sniedt. Ik werk op basisschool t Bijenveld. 

Tijdens het onderzoek heb ik groep 2/3 waarin veel kinderen zitten met leer en concentratieproblemen. Om 

deze kinderen zo goed mogelijk te helpen is het nodig de klas zodanig te leiden dat klassenmanagement super 

belangrijk is. Hierdoor creëer je rust en duidelijkheid. 

HET DIDACTISCHE PRIN CIPE 

Allereerst ben ik gaan kijken naar wat voor mij en mijn groep goed zou zijn om het 

klassenmanagement zodanig te krijgen dat rust en duidelijkheid gewaarborgd worden in een 

zo positief mogelijke sfeer, met onderling respect, vertrouwen en kinderen die zich veilig 

voelen op school. Al snel kwam ik uit bij   

DE RESULTATEN 

Ik heb dit spel ingezet hoewel deze vorm geschikt is voor de kinderen vanaf groep 4. Het heeft voor de 

kinderen en voor mij een grote meerwaarde. De kinderen hebben met behulp van smileys aangegeven dat ze 

het werken tijdens de periode dat we het spel spelen prettig vinden. Ikzelf zag dat de gemaakte aantal fouten 

verminderden en dat de kinderen het werk beter afkregen. 

Ook bleek dat de kinderen, toen ze eenmaal ervaren hadden hoe prettig de rust in de groep is tijdens 

zelfstandig werken, dit vaak toepasten als we het spel niet speelden.  

De principes van het taakspel heb ik uitgewerkt en staan verwerkt in mijn verslag. 

Wat is me opgevallen; wat is het verschil ? 

Na het weken met het taakspel is de benadering van de kinderen bewust positiever. Ik ben me nog meer 

bewust van het effect van goed gedrag belonen. De kinderen voelen dit, genieten van de sfeer in de klas en 

zelfs kinderen met concentratieproblemen kunnen nu 10 a 15 minuten. Zelfstandig werken terwijl dat in het 

begin van het schooljaar  3 minuten was. 

BRUIKBAARHEID 

Ik wil deze resultaten ook weer voorleggen tijdens een bouwvergadering, proberen andere teamleden te 

motiveren om het spel in te zetten en samen te kijken of we het spel ook voor groep ½ en 3 kunnen 

aanschaffen. 

MIJN TIP 

 

Als je je klassenmanagement op een positieve manier wil bijstellen, verbeteren of aanpassen. Kijk dan eens 

naar de manier van HET TAAKSPEL. 

Het is een spel dat schoolbreed ingesteld moet worden, de teamleden moeten hiervoor een cursus volgen en 

aan het eind is de school dan een gecertificeerde school . Het kost even inspanning maar de meerwaarde is 

groot.  
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4. HUISWERK EN OEFENING 

Ook het 4
e
 principe: huiswerk en oefening is niet uitgewerkt door een deelnemer.  

Huiswerk en oefening zijn manieren om de schooldag te verlengen en leerlingen de gelegenheid te geven hun 

kennis te verfijnen en uit te breiden.  

EEN KORTE SAMENVATTING VAN DE THEORIE  

 

 

EEN TIP 

In het boek Wat werkt in de klas van Marzano is een uitgebreide beschrijving terug te vinden van de wijze 

waarop je met dit principe aan de slag kunt.   
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5. NONVERBALE REPRESENTATIE 

EEN BIJDRAGE VAN WENDY RIKKEN 

Mijn naam is Wendy Rikken. Ik geef les op basisschool Op Weg te Ooij. Dit jaar sta ik voor het 11e jaar voor de 

klas en momenteel sta ik in groep 1/2. 

De module didactiek sprak mij erg aan. Ik volg voor Condor diverse modulen en omdat deze per half jaar 

plaatsvinden, had ik dit halve jaar nog een mogelijkheid tot het volgen van een module.  

De module Didactiek leek mij erg interessant, omdat ik vind dat je hier altijd wat meer over kunt leren. 

Daarnaast vind ik de theorie van de Pabo weer een behoorlijke tijd geleden en voor mij erg beknopt. Ik heb de 

verkorte deeltijd opleiding gevolgd. Deze module is voor mij een mogelijkheid om wat meer verdieping te 

krijgen. Ik vond het interessant om deze cursus te volgen. De principes van Marzano lieten geen bellen bij mij 

rinkelen, dus het was voor mij ook erg vernieuwend.  

Na een paar theoretische bijeenkomsten, gingen we gerichter bezig met de stof en dit past over het algemeen 

beter bij mij dan alleen de theorie.  

Daarnaast vind ik het altijd leuk om met collega’s van vooral andere scholen een cursus te volgen en met hen 

over onderwijs te praten. 

HET DIDACTISCHE PRIN CIPE 

Het didactische principe waar ik voor heb gekozen is: Nonverbale representaties. De onderzoeksvragen die ik 

hierbij heb zijn: 

1. Hoe kun je als leerkracht de verschillende non-verbale representaties verwerken in een leeractiviteit? 

2. Op welke non-verbale representaties die gedurende een bepaalde periode gehanteerd worden bij een 

leeractiviteit reageren kleuters het sterkst? 

Tijdens bijeenkomst 2 hebben we tijd gekregen om na te denken over de onderzoeksvraag, wat zou je willen 

onderzoeken. Ik wist dat mijn principe, de non-verbale representaties, was. Wat zou ik hieraan willen/kunnen 

onderzoeken. Bij mij op school was niet een specifieke vraag naar non-verbale representaties en ik had zelf 

geen idee wat ik zou willen.  

Samen met een mede-cursist ben ik gaan brainstormen en opeens kwam mijn onderzoeksvraag naar boven. Ik 

werk zelf met kleuters en het principe wist ik, deze twee heb ik gekoppeld. 

Ik ben na een korte studie van het principe gaan kijken wat ik hiervan in de groep doe of zou kunnen doen. 

Daaruit bleek dat er veel aanwezig is in een kleutergroep. De activiteiten ben ik gaan bekijken, heb er foto’s van 

gemaakt en daarna heb ik ze beschreven in het verslag. (Ik had niet zoveel tijd om gehele lesvoorbereidingen te 

maken i.v.m. privé omstandigheden). 

DE RESULTATEN 

Na het maken van het verslag, heb ik gekeken welke non-verbale representaties het beste aansluiten bij de 

kleuters, welke bij groep 1 en welke bij groep 2 of bij beide groepen. Tot slot heb ik mijn conclusie gegeven.  

Hoe kun je als leerkracht de verschillende non-verbale representaties verwerken in een leeractiviteit? 
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 Bij een kleutergroep vind ik het lastig om de non-verbale representaties te koppelen aan leerdoelen. Ik ben 

vooral bezig geweest om de non-verbale representatie te koppelen aan werkvormen. Deze werkvormen 

blijven beter hangen bij de kleuters, vooral omdat je ze regelmatig herhaalt.  

 Enkele komen dagelijks terug (beelden in gedachten genereren, tijdbalkpatroon), andere komen in ieder 

thema weer terug (principepatroon, episodepatroon, generalisatie/principepatroon, tijdbalkpatroon, 

conceptpatroon, het maken van fysische modellen en beschrijvend patroon).  

Op welke non-verbale representaties die gedurende een bepaalde periode gehanteerd worden bij een 

leeractiviteit reageren kleuters het sterkst? 

 De kleuters reageren het sterkst op de activiteiten die bij hun belevingswereld aansluiten. Als een thema al 

niet aansluit bij de kleuters, reageren ze niet zo enthousiast en is de betrokkenheid minder groot.  

 Het laatst thema van dieren, sluit enorm aan bij de kleuters en je ziet dan ook een grote betrokkenheid. 

Door deze grote betrokkenheid zie je ook dat de kleuters meer weten en inbrengen.  

 Kleuters reageren erg sterk op alle non-verbale representaties, omdat je bij kleuters hier vooral mee bezig 

bent. Kleuters kunnen nog niet lezen of schrijven, daardoor zullen kleuters meer betrokkenheid tonen bij 

activiteiten waar ze zelf iets bij mogen doen (ervaren, tekenen), iets zien (plaatjes, symbolen of voorbeeld 

op foto) of herkennen (vanuit de werkelijkheid -> een hoek). 

 Ik heb nog wel gekeken naar de verdeling van de non-verbale representaties tussen de kleuters van groep 

1 en groep 2. Welke groep heeft meer met welke non-verbale representatie: 

1. voor groep 1: beelden in gedachten genereren en fysische modellen. 

2. voor groep 2: conceptpatroon, beschrijvend patroon, episode patroon, generalisatie/principepatroon 

(=> superschema ’s), fysische modellen en tekenen van afbeeldingen en pictogrammen. 

3. voor beide groepen: tijdbalkpatroon en kinesthetische activiteit.  

Wat mij het meest is opgevallen tijdens het onderzoek en het maken van het verslag, is hoe afhankelijk je bent 

van de keuze van je thema om betrokken kleuters in de groep te hebben.  

Heb je betrokken kleuters, kom je met de non-verbale representaties heel ver. Zijn ze niet betrokken, is het 

zelfs met de non-verbale representaties niet altijd mogelijk om een leuke les te geven/activiteit te doen
1
. 

BRUIKBAARHEID 

Ik werk op een OGO-school. Dit betekent dat de betrokkenheid van de leerling heel belangrijk is, bij het thema 

en bij het werken. Door de verschillende non-verbale representaties zul je meer leerlingen bereiken dan alleen 

met schriftelijke of mondelinge lessen. Je hebt afwisseling en die afwisseling maakt het interessant voor alle 

leerlingen. 

MIJN TIP 

Zie ook bruikbaarheid. Zorg voor veel afwisseling tussen mondelinge-, schriftelijke of non-verbale 

representaties. Hierdoor betrek je meer leerlingen bij de les.  

Daarnaast is herhaling van de verschillende non-verbale representaties bij kleuters heel belangrijk. Ze weten 

dan hoe iets moet, omdat ze het meerdere malen hebben gedaan. Als ze in de kleutergroep een prijslijst leren 

maken, geven ze dit al zelf aan in groep 3 of 4.   

                                                                 
1
 De verdere uitwerking van de resultaten is als bijlage opgenomen. 
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6. COÖPERTATIEF LEREN 

EEN BIJDRAGE VAN LOTTE VAN OSCH 

Ik sta inmiddels 5 jaar voor de klas, waarvan ik 4 jaar op de Laurentiusschool in Kekerdom werk. Daar heb ik alle 

jaren een groep 7/8 gedraaid. Komend jaar weer een nieuwe uitdaging: namelijk een groep 6/7/8.  

Een kleine school heeft zo z’n nadelen, maar zeker ook voordelen. De kleinschaligheid spreekt me enorm aan. 

Kinderen kennen alle kinderen en alle leerkrachten kennen alle kinderen. Er is veel saamhorigheid en dat maakt 

dat het voor mij een hele prettige werkomgeving is. 

Het onderwijs bestaat uit veel facetten. We weten allemaal dat we te maken hebben met een pedagogische 

kant en een didactische kant. Daarnaast zijn er ontelbare zijtakken. De pedagogische kant delen we met ouders 

en andere mensen die iets met kinderen te maken hebben. De didactische kant ligt vooral bij ons leerkrachten. 

Juist die kant lijkt af en toe ondergeschikt te raken. Onze kinderen ‘hebben allemaal iets’ en daar gaat 

logischerwijs veel aandacht naartoe. Toch wil ik graag stilstaan bij het feit dat we ze ook inhoudelijk iets willen 

leren.  

De module ‘didactisch handelen’ leek mij een uitgelezen kans om mijn aandacht hierop te richten. Hiermee 

hoopte ik mijn kennis te verbreden om die in de toekomst toe te kunnen passen en mijn lesgeven te 

optimaliseren.  

Nu ik de module afgerond heb vind ik het vooral fijn dat er een stuk theoretische onderbouwing is geweest. 

Heel veel doe je namelijk al goed, maar je weet niet altijd waarom. Daarnaast vond ik het fijn om concreet te 

krijgen welke principes nou gezamenlijk zorgen voor een goed onderwijsaanbod. Als een soort checklist.  

Ook mijn eigen onderzoek heeft me wat opgeleverd. Ik kan volgend jaar concreet aan de slag met een aantal 

verbeterpunten voor coöperatief leren. 

HET DIDACTISCHE PRINCIPE 

Gestructureerd Coöperatief Leren levert hogere leerprestaties op dan individuele competitie en groepswerk. 

Bij Gestructureerd Coöperatief Leren is positieve wederzijdse afhankelijkheid een belangrijk element, evenals 

de individuele aanspreekbaarheid, de gelijke deelname van ieder groepslid en de simultane interactie binnen 

de diverse groepjes.  

Bij het verdelen van de didactische principes bij de module didactisch handelen werd geprobeerd om zoveel 

mogelijk principes te verdelen over de aanwezige scholen. Omdat wij als school hier veel werken met 

coöperatief leren was het voor mij logisch dit principe te kiezen en verder uit te werken.  

Als kleine school staan wij voor ZES: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken, met als 

basis combinatiegroepen. In het kader hiervan hebben we ons geschoold voor coöperatief leren. Dit was een 

logisch vervolg van de weg die we ingeslagen hadden rondom ZES. Na twee jaar hebben we als team besloten 

om geen verdere cursus te doen rondom coöperatief leren. Dit had ook te maken met het feit dat we voor het 

eerst in klassen met 3 groepen zouden gaan werken. We besloten dat we wilden behouden wat we tot nu toe 

geleerd hadden. Hierop heb ik een kwaliteitskaart opgesteld. Hierin staan o.a. gemaakte afspraken. Zo ook dat 

we minimaal 1 keer per dag een coöperatieve werkvorm aanbieden. De voorkennis is voor iedereen gelijk. Toch 

wordt er in één van de 3 klassen weinig tot niks aan coöperatief leren gedaan.  

Doel van het onderzoek: 

Aan het eind van dit onderzoek wil ik in kaart gebracht hebben waarom in bepaalde groepen wel aan 

coöperatief leren gedaan wordt en andere niet. Dit ga ik doen door te onderzoeken welke voorwaarden er 
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aanwezig moeten zijn om de kwaliteitskaart na te leven. Aan de hand van de literatuur wil ik laten zien welke 

meerwaarde coöperatief leren heeft en welke kennis er nodig is om in de praktijk coöperatief leren toe te 

kunnen passen.  

Onderzoeksvraag: Waarom lukt het werken met coöperatief leren op onze school in twee groepen wel en één 

groep niet? Deelvragen: 

 Beschikken de leerkrachten over voldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot coöperatief 

leren en wat is hun houding ten opzichte hiervan? 

 Op welke wijze wordt coöperatief leren aangeboden binnen de verschillende groepen? 

DE RESULTATEN 

Om mijn deelvragen te kunnen beantwoorden heb ik een enquête onder mijn collega’s afgenomen en hem 

daarna zelf ingevuld. Dat zijn twee collega’s van groep 1/2/3 en 2 collega’s van groep 4/5/6.  De stellingen 

konden worden ingevuld in een 4-puntschaal, wat betekent dat er gemiddeld 3,2 gescoord moest worden voor 

voldoende. 

Ik vind het opvallend dat bijna niemand tevreden is over de manier waarop ze nu met Coöperatief Leren 

omgaan. Toch vinden we wel dat we genoeg theoretische kennis hebben, dat de cursus voldoende was om 

mee aan de slag te gaan, dat we bekwaam zijn en staan we achter het feit dat we als school aan coöperatief 

leren doen.  Als we bovenstaande zaken weten en ze ook begrijpen, waar loopt het dan toch mis? 

Eén leerkracht van groep 1/2/3 en de leerkracht van groep 7/8 geven aan dat het ook een kwestie is van vaak 

doen. Daar staat tegenover dat de leerkrachten van groep 4/5/6 zeggen dat er in hun hoofd geen ruimte is om 

coöperatieve werkvormen te bedenken. Dat het nog steeds voelt als iets dat ‘erbij komt’.  

Iets dat bijna iedereen wel duidelijk aangeeft, is de lastige situatie dit jaar met de 3-combinatie. Alleen ik voel 

me prettig in de manier waarop ik nu met coöperatief leren omga en ik heb een 2-combinatie. Dat vind ik een 

belangrijk signaal.  

Toch heb ik nagedacht over de manier waarop we het traject van coöperatief leren zijn ingestapt. We zeggen 

dat we dat goed genoeg vonden, dat de cursus voldoende was. Valt daar misschien toch nog iets te halen? 

Belangrijkste conclusies nog eens op een rijtje: 

 We staan als school achter SCL. 

 De cursus die we hebben gevolgd is voldoende om SCL in te zetten in de lessen. 

 We voelen onszelf bekwaam in het aanbieden van en werken met coöperatieve werkvormen. 

 We hebben voldoende theoretische kennis. 

 We gebruiken SCL vooral tijdens onze instructies. 

 We kennen niet alle aangeleerde structuren, maar wel diegene die we in onze groep moeten 
aanbieden.  

 We vinden het moeilijk om SCL te combineren met onze 3-combinatiegroepen.  

BRUIKBAARHEID 

Aangezien mijn collega’s aangeven het lastig te vinden om SCL toe te passen in een 3-combinatie, denk ik dat 

dat het grootste euvel is. Ik denk zelf dat we het vooral hier in moeten zoeken. In de theorie is terug te lezen 

dat het traject om SCL in te voeren in een school eigenlijk een jaar of 3 is. Wij hebben alleen de basiscursus 

gedaan. Wellicht kunnen we daar dan toch nog wel wat halen.  
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Daarnaast zijn er ook bijscholingen vanuit Marant over kansrijke combinatiegroepen. Misschien is daar wel een 

verbinding te leggen naar SCL binnen een gecombineerde cursus.  

Mijn collega’s geven aan dat hun hoofd ‘vol’ zit. We zijn inmiddels nu een jaar aan de slag in 3-

combinatiegroepen. Dat heeft ons nu wat ervaring gegeven. Zouden we komend jaar misschien daardoor meer 

ruimte hebben om ons op andere zaken, zoals het SCL, te storten?  

Los van dit onderzoek heb ik zelf ook nog wel wat verbeterpunten die ervoor zouden kunnen zorgen dat SCL 

weer een betere basis vindt in de klassen. 

Omdat ons hoofd zo vol is en gefocust op andere dingen, zou het fijn kunnen zijn om een stok achter de deur te 

hebben. Toen we de cursus volgden hadden we een lijst met weken en alle coöperatieve werkvormen die we 

geleerd hadden. Het was de bedoeling dat we daarop bijhielden op welke dagen we welke structuur bij welk 

vak aanboden. Die lijst hing bij de meesten van ons op het bord. Daardoor zag je ‘m hangen en werd je vaker 

herinnerd aan het feit dat je daar iets mee ‘moest’ doen. Het werkte als een stok achter de deur. 

In de kwaliteitskaart is opgenomen dat de stuurgroep (waar de directeur in zit samen met mij) het SCL met 

regelmaat terug laat komen op teamvergaderingen. Dit is wel gebeurd, maar er werd vervolgens heel weinig 

mee gedaan. Gedurende dit jaar werd duidelijk dat er niet in alle groepen even veel aan SCL werd gedaan. Hier 

had de stuurgroep een meer aanwezige rol kunnen spelen. Zoals bijvoorbeeld door klassenbezoeken in te 

plannen of consultaties waarbij de stuurgroep mee kan denken in het proces van SCL aanbieden in een 3-

combinatie. 

Komend schooljaar 

 Kwaliteitskaart updaten 

 Klassenbezoeken plannen 

 Ondersteunende lijsten in de groepen hangen 

 SCL op teamvergaderingen terug laten komen 

 Als team bepalen hoe we SCL een vervolg geven (nieuwe cursus SCL / combinatiegroepen?)  
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7. DOELEN STELLEN EN FEEDBACK GEVEN 

EEN BIJDRAGE VAN HILDE VAN TIEL  

 

Hilde van Thiel – De Zilverberg – Overasselt – Groep 3 – Donderdag en vrijdagmorgen - 22 leerlingen.  

Ik ben Hilde en werk sinds 2000 op de Zilverberg in Overasselt. Hier heb ik altijd een onderbouwgroep gedraaid 

(1 t/m 4) met dag uitstapjes (ADV of 1 dag in de week) naar groep 5 en 6. De reden dat ik de module didactisch 

handelen wilde gaan volgen was dat ik meer informatie wilde opdoen rondom didactisch handelen. Je bent er 

de hele dag mee bezig, maar waarom doe ik de dingen die ik doe? Hoe kan ik mijn didactisch handelen 

verantwoorden? Hieronder lees je wat deze module mij heeft gebracht. 

HET DIDACTISCHE PRIN CIPE 

Doelen stellen en feedback geven. 

Onderzoeksvraag:  
Kunnen kinderen in groep 3 een persoonlijk leerdoel opstellen bij een kern van veilig leren lezen ?  

In de theorie komt naar voren dat je leerlingen een doel moet laten verpersoonlijken. Dit verhoogt de 

betrokkenheid en motivatie. Maar hoe dat je dat in groep 3? 

DE RESULTATEN 

In eerste instantie heb ik alle doelen van kern 10 voor de kinderen beeldend op een rijtje gezet. Heb alle doelen 

met ze besproken. Ze laten nadenken over welke doelen ze denken leuk, moeilijk en makkelijk te vinden. 

Daarna mochten ze bij deze doelen een persoonlijk leerdoel opschrijven. 
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Alle kinderen in groep 3 hebben bij kern 10 van veilig 

leren lezen een persoonlijk leerdoel gemaakt. Alle 

kinderen hebben zelf hun leerdoel op geschreven. Samen 

met mij (de leerkracht) hebben we de persoonlijke 

leerdoelen goed geformuleerd en eventueel door middel 

van het stellen van vragen de persoonlijke leerdoelen 

verfijnd.  

Daarna ben ik aan de slag gegaan met het voorbereiden 

van activiteiten en het maken van materiaal om kinderen 

te helpen en te begeleiden om deze persoonlijke 

leerdoelen te behalen. Daarna zijn we er in de klas mee 

aan de slag gegaan. 

Het realiseren van deze persoonlijke leerdoelen bij alle 

kinderen was lastiger dan ik dacht. Met de 2 ochtenden in 

de week dat ik er aan kan werken, waarvan er nog 

verschillende ochtenden weg vielen was het lastig om 

voor alle kinderen aan dit persoonlijke doel te werken. Na 

kern 10 ben ik er mee verder gegaan. 

 

BRUIKBAARHEID 

De grote meerwaarde van dit onderzoek is dat als 

kinderen het in groep 3 kunnen, dan kunnen ze het in groep 4 t/m 8 ook. Het verhoogt zeker de betrokkenheid 

en motivatie van de kinderen. Het heeft me tijd maar geen moeite gekost. De gemotiveerde en betrokken 

leerlingen hebben mij ook enorm gemotiveerd.   

MIJN TIP 

 
Ga aan slag met het verpersoonlijken van leerdoelen!!!  
 
Ervaar zelf de enorm hoge motivatie en betrokkenheid van je leerlingen en laat ze stralen en genieten als ze 
hun doel hebben bereikt. 

Nooit van te voren gedacht dat deze module mij zoveel zou brengen. Nooit gedacht dat alle kinderen een 

persoonlijk leerdoel konden maken. Maar ze konden het echt. En ook echt zelf. En ook echt een persoonlijk 

doel. Ik had wel wat voorwerk gedaan om de slagingskans te vergroten. En dat werkte ook zeker. En daarna die 

glunderende gezichten als je ermee aan de slag gaat. Je zag en voelde gewoon dat dit bijzonder was. Het was 

lang geleden dat ik zo’n gemotiveerde en betrokken leerlingen had gezien. En het was ook lang geleden dat ik 

zo’n gemotiveerde en betrokken leerkracht was. Het heeft mij echt veel gebracht. 
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9. VRAGEN/HYPOTHESEN FORMULEREN EN HYPOTHESEN TESTEN 

EEN BIJDRAGE VAN GEMMA SANDERS 

Mijn naam is Gemma Sanders. Sinds maart 2013 vervang ik bij basisschool Op Weg in de Ooij. Ik geef les aan de 

bovenbouw, momenteel groep 7/8. Ik heb een erg enthousiaste groep met 32 kinderen. De reden waarom ik 

voor de module didactisch handelen heb gekozen is omdat ‘didactisch handelen’ een competentie is waar 

iedere leerkracht zich naar mijn mening continu in moet ontwikkelen.  

HET DIDACTISCHE PRIN CIPE 

Het didactische principe waar ik voor heb gekozen is: hypotheses/ vragen formuleren en hypotheses testen. Dit 

was een voor mij onbekend principe waar ik graag meer over wilde weten. Daarnaast wordt er op basisschool 

Op Weg ontwikkelingsgericht onderwijs gerealiseerd. Een onderdeel hiervan is het ‘onderzoek doen’. Naar mijn 

idee past dit principe goed bij dit onderwijs.  

Mijn onderzoeksvraag luidt: Hoe wordt het principe van Marzano ‘ hypotheses/ vragen formuleren en 

hypotheses testen’  toegepast in de bovenbouw bij aardrijkskunde op BS Op Weg? 

Ik ben erg benieuwd hoe mijn collega’s met dit principe werken en wat er eventueel zou kunnen verbeteren in 

de bovenbouw op dit gebied.  

DE RESULTATEN 

Ik ben gaan onderzoeken door middel van literatuuronderzoek en het afnemen van een enquête bij mijn 

collega’s in de bovenbouw. Het onderzoek startte stroef, maar heeft uiteindelijk mooie verbeterpunten 

opgebracht. Een van de conclusies die ik kon trekken is dat al mijn collega’s achter het feit staan dat de school 

ontwikkelingsgericht onderwijs verzorgen en dat zij zich daar ook bekwaam in voelen.  

Er wordt gewerkt door middel van het opstellen van onderzoeksvragen vanuit de interesses van de kinderen, 

niet zo zeer vanuit een probleem. Dit is iets waar de school wellicht iets aan kan veranderen zodat er ook meer 

gebruik wordt gemaakt van het ‘testen’ van de hypotheses, want dit wordt minimaal gedaan blijkt uit dit 

onderzoek. Wel laten de leerkrachten de kinderen hun resultaten en conclusies toelichten, wat volgens de 

theorie een meerwaarde heeft. 

BRUIKBAARHEID 

Naar aanleiding van mijn onderzoek heb ik de bovenbouw van basisschool Op Weg een aantal punten kunnen 

aanbevelen. Hiernaast heb ik zelf een veel completer beeld gekregen van dit principe van Marzano. 

MIJN TIP 

Op basis van een klein onderzoek kun je voor jezelf, maar zeker ook voor jouw school al snel wat betekenen. Er 

komen snel punten boven tafel die goed gaan, maar zeker ook punten waar je samen als team mee aan de slag 

kunt. Je bent als zowel als leerkracht maar zeker ook als team continu in ontwikkeling. 

 

Bij alle beschrijvingen zorgen wij voor een korte omschrijving van het didactische principe in een kader.  
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9. VOORKENNIS ACTIVEREN 

EEN BIJDRAGE VAN CARMEN VERSTEGEN 

Carmen Verstegen, leerkracht groep 6 van ’t Bijenveld in Leuth 

In de zomer van 2008 ben ik afgestudeerd aan de Pabo te Nijmegen. Mijn profielkeuze was toen 
'speciale zorg’. Ik heb me tijdens mijn afstuderen verdiept in de leer- en gedragsproblemen van 
kinderen. De nadruk lag hierbij vooral op de pedagogische leerkrachtvaardigheden. Ik ben me ervan 
bewust hoe belangrijk een goede didactiek is voor het verbeteren van de leerprestaties van 
leerlingen. Omdat ik mijn didactische vaardigheden verder wil uitbreiden en optimaliseren, heb ik me 
voor de module didactiek opgegeven. 

HET DIDACTISCHE PRINCIPE 

 
De didactische bouwsteen van Marzano, die ik heb onderzocht is: Het activeren 
van voorkennis. 
Ik wilde door middel van dit onderzoek antwoord krijgen op de vragen: 
- waarom is het activeren van voorkennis belangrijk? 
- op welke wijze kan voorkennis op een goede manier worden geactiveerd?  
- welke didactische werkvormen zijn hiervoor geschikt? 
 
Volgens Marzano kan het activeren van voorkennis  op drie manieren: 
1. Door het stellen van vragen, 
2. Door het geven van aanwijzingen 
3. Door gebruik te maken van kapstokken. 

DE RESULTATEN 

Wat ik te weten ben gekomen? 
Veel betekenisvolle leertaken hebben als doel kennis creatief toe te passen in nieuwe situaties. 
Daartoe moet de aanwezige kennis uit het lange termijngeheugen zijn gehaald en naar het 
werkgeheugen zijn gebracht. Dat gaat beter als het goed geordend is. Het langetermijngeheugen kun 
je beschouwen als een kast met allemaal hangmappen. De indeling is bij ieder mens uniek. Ieder 
mens sorteert zelf. En hoe minder verbanden iemand tussen de aangeboden informatie ziet des te 
meer mapjes iemand nodig heeft. Dat geeft weinig in zicht en overzicht. De toegankelijkheid van het 
langetermijngeheugen neemt toe als de informatie op meer dan één plaats is opgeborgen. Er 
ontstaan dan netwerken. Een stad met vele toegangswegen is gemakkelijker bereikbaar, dan een 
stad met maar één smal paadje er naar toe. In dit kader is het activeren van voorkennis belangrijk, 
evenals het aanbieden van betekenisvolle leersituaties en een variatie aan 
werkvormen. Vaak is de leerling zich niet bewust van wat hij al weet, of heeft hij 
het onder andere noemers, met andere termen of in andere gebieden van zijn 
geheugen opgeslagen. Het activeren van voorkennis moet dus elke leerling 
gelegenheid bieden om te denken: hé, dat ben ik al eerder tegengekomen, en wat 
daar ook mee te maken heeft is... Wat de leerling al weet van het onderwerp is 
cruciaal om verdere kennis op te bouwen. Doordat leerlingen deze AHA-Erlebnisse met elkaar delen, 
ook hun eventuele misvattingen over het onderwerp en hun vragen, wordt hun geheugen 
geactiveerd, hun motivatie versterkt en hun beeld van het onderwerp verhelderd. De leerkracht 
speelt bij dit activeren van voorkennis een belangrijke rol. De leerkracht laat de leerlingen 
verwoorden wat ze al weten door vragen van ‘hoger niveau’ te stellen en interactie en overleg te 
stimuleren door activerende werkvormen in te zetten. Er zijn didactische werkvormen die in het 
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bijzonder geschikt zijn voor het activeren van voorkennis. Deze activerende werkvormen heb ik op 
een rij gezet. Daaronder bevinden zich ook enkele coöperatieve werkvormen. 

Wat zijn vragen van hoger niveau? 
Er zijn verschillende soorten vragen. Bij de hoger-niveau vragen heb je inzicht in 
de stof nodig, moet je de theorie toepassen, moet je de leerstof analyseren, 
moet je nieuwe kennis construeren of moet je iets beoordelen. Zulke 
moeilijkere vragen prikkelen tot nadenken en bevorderen daarmee het 
leerproces. Voorbeelden van hoger-niveau vragen zijn: 
Wat is het verband tussen ...? 
Wat zijn de oorzaken/gevolgen van ...? 
Wat zijn de voordelen/nadelen van ...?  
Hoe kan ik dit toepassen? 
Welke bewijzen zijn er voor...? 
Kortom: vragen van hoger niveau zijn ‘denkvragen’. 

Wat ik heb gedaan? 
Met deze theoretische kennis ben ik aan de slag gegaan in mijn klas. Ik heb diverse werkvormen bij 
het activeren van voorkennis bij begrijpend lezen ingezet. Ik heb daarbij denkvragen gesteld volgens 
de uitgangspunten van Marzano.  

Conclusie 
Het gebruik van didactische werkvormen bij het activeren van voorkennis leidt ertoe dat: 

 het geheugen van de leerlingen wordt geactiveerd,  

 leerlingen eigen voorbeelden bedenken en onder woorden brengen en nieuwe voorbeelden 
krijgen aangereikt,  

 de interactie wordt gestimuleerd, 

 ik een idee krijg van wat de kinderen al weten en wat ze nog niet weten, zodat ik hierop kan 
aansluiten bij het vervolg van de les. 
 

BRUIKBAARHEID 

Door het inzetten van didactische werkvormen bij het activeren van voorkennis neemt de 
betrokkenheid van de leerlingen toe, krijgen ze een goed beeld van het onderwerp en stijgt de 
motivatie bij de rest van de les.  

MIJN TIP 

 

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. 

-Confucius- 
  

Taxonomie van Bloom: 
denkvaardigheden  

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/soorten_vragen.html
http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-confucius.html
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BIJLAGE BIJ DIDACTISCH PRINCIPE 5: NONVERBALE REPRESENTATIES 

 
Mijn invulling van de verschillende non-verbale representaties met daarbij ter illustratie een 
aantal foto’s: 
 
Hoe kun je als leerkracht de verschillende non-verbale representaties verwerken in een 
leeractiviteit? 
 
- Superschema: conceptpatroon. 
Voor ieder thema maken we een woordweb als startactiviteit om te kijken wat de kleuters al 
weten van een onderwerp. Dit woordweb maak ik op een groot papier en hierop schrijf ik de 
dingen die de kleuters opnoemen.  
Het thema waar we nu aan werken gaat over dieren. Dit betekende dat de kleuters van alles 
over dieren hebben opgenoemd. Als leerkracht heb ik dit genoteerd. Daarna heb ik nog 
geprobeerd om groepen te maken van de dieren die bij elkaar horen en daarbij te kijken met 
de kleuters waarom deze dieren dan bij elkaar horen.  
Iedere nieuwe letter bied ik ook met een web aan, een letterweb. De kleuters noemen dan 
woorden met deze letter en die schrijf ik op. Later zoek ik er nog plaatjes bij, zodat ze ook 
weten wat er op de kaartjes staat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het maken van fysische modellen én 

superschema: beschrijvend patroon: 
Samen met de groep wordt er een thema gekozen. In dit geval werd dat: Wij gaan op safari. 
Dan ga je samen met de leerlingen kijken hoe we een themahoek kunnen maken. De 
themahoek moest in dit geval een soort jungle worden. Als leerkracht ga je kijken wat je 
nodig hebt om de hoek te maken. Op school kijk je naar materialen en ook de kleuters 
brengen materialen mee. Zo probeer je een hoek te maken van de materialen die hebt, die 
zo echt mogelijk is.  
In combinatie met de huishoek spelen de kleuters het spel. In dit geval gaan een paar 
kleuters met een gids op safari. Ze maken een afspraak met de gids en daarna gaan ze 
samen met de gids op safari door de groep met als eindbestemming de junglehoek. De gids 
probeert dan te vertellen wat er te zien is en hoe de dieren in de jungle heten.  
Hierdoor hopen we een soort model te maken van hoe het in het echt eruit ziet. Daarnaast 
maken we vaak foto’s van de volgorde van het spel. Hierdoor kunnen de kleuters terugkijken 
hoe ze het spel kunnen spelen (een houvast).  
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(Jungl
e) 

(strip is verjaardag: thema feest) 
 
- Superschema: tijdbalkpatroon: 
In de kleutergroep hebben we dagritmekaarten. Deze hangt de juf iedere ochtend op het 
bord. ’s Morgens in de kring wordt dan gekeken welke dag van de week het is en wat er dat 
dagdeel allemaal op het programma staat.  
Zoals je op de foto ziet, is het vandaag donderdag. 
Daarnaast zie je de dagritmekaarten voor de ochtend: de kring, werken, eten en drinken, 
buiten spelen en dan naar huis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Per thema 
maken we ook 
een overzicht 
van de periode 

dat het thema duurt. In dit schema zetten we de activiteiten 
die plaatsvinden gedurende de periode. Dit kunnen 
verjaardagen zijn, een maandviering, muziekles, vrije dagen, 
excursies etc.  
 
 
 
 
- Superschema: episodepatroon  
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In alle groepen van de onderbouw, dus ook bij de kleuters, hebben we een verteltafel. Een 
verteltafel is een hoek/tafel waarop een verhaal centraal staat. Een thema duurt zes tot acht 
weken. In de eerste twee weken lees je een boek voor. Dit boek heb je uitgekozen a.d.h.v. 
een aantal criteria. Een van die criteria is dat het bij de leeftijd van de groep past en dat het 
na te spelen is. Na twee weken gaan we de verteltafel maken, alleen of samen met de 
kleuters. Dit betekent dat je de personages zoekt en de achtergrond maakt. Daarna ga je 
met de kleuters het verhaal uit het boek naspelen. In de laatste weken laat je de oudste 
kleuters het verhaal vertellen en spelen de andere kleuters het verhaal na. Daarbij proberen 
ze de tekst ook te zeggen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Superschema: generalisatie/principepatroon: 
Het thema: dieren staat centraal. In het woordweb zijn verschillende dieren naar voren 
gekomen en daarbij ook verschillende categorieën dieren. De categorieën waarvoor gekozen 
is, is de leefomgeving. En dan vooral de voor kleuters herkenbare leefomgeving (de 
boerderijdieren, de huisdieren, oceaandieren, dierentuindieren, bodemdieren en vogels).  
Na het bespreken van de verschillende categorieën, mogen de kleuters aangeven welke 
dieren ze zelf het leukste vinden (dit laatste is een rekenactiviteit: het leren herkennen en 
lezen van schema’s). Daar mogen ze het briefje opplakken. Om een verschil aan te brengen, 
krijgen de jongens een groen briefje en de meisjes een roze. Hierdoor kun je nog 
vergelijkingen maken met de hoeveelheid jongens/meisjes een categorie het leukste vinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Beelden in gedachten genereren:  

De kleuters die bij ons binnenkomen, kunnen nog niet lezen. Daarom mogen alle kleuters bij 
de eerste kennismaking een symbool uitkiezen. Dit symbool komen ze dan op verschillende 
plekken tegen, op naamkaartjes (dit kunnen ze bij een kaartje neerleggen), op het keuzebord 
(hierop kunnen ze een werkje kiezen), op de portfolio’s en op de kapstok.  
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De kleuters die een tekening hebben gemaakt, proberen hun naam op de tekening te zetten. 
Hierbij kunnen ze gebruik maken van hun naamkaartje. Dan kunnen ze hun naam proberen 
over te schrijven/tekenen.  
 

- Tekenen van afbeeldingen en pictogrammen: 

Een opdracht van de kleuters was om een dier te verven. Het was de bedoeling dat de 
kleuters zelf een dier zouden uitkiezen en deze zouden verven op een blad. Hierbij kregen de 
jongste kleuters een cirkel voor het hoofd. Het liefst moest het dier de goede kleuren 
krijgen. In de verftekeningen zie je terug hoe de kleuters de dieren zien.  
Daarnaast hadden we een opdracht in de weektaak voor het maken van een prijskaartje. Na 
de rondleiding van de gids, willen de ‘toeristen’ ook graag een souvenir meenemen. Hiervoor 
hadden we prijskaartjes nodig en dit hebben de kleuters zelf gemaakt. Ze moesten een 
(knuffel-)dier uitkiezen, deze natekenen en een prijs voor het dier kiezen. Dit alles zetten ze 
op een kaartje en dit hangt nu in de themahoek, in de souvenirwinkel.  
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- Kinesthetische activiteit: 
Een thema aan het begin van het schooljaar was: Ik ga naar een pretpark. In een pretpark 
staat vaak aangegeven of je in een attractie mag, je mag in de attractie als je bijv. 1. meter 
bent.  
Dit betekende dat we in de groep de kleuters moesten meten. Alle kleuters uit de groep zijn 
opgemeten en daarna hebben de kleuters zelf nog aangegeven hoe groot je moet zijn om in 
de botsauto’s te kunnen en wanneer je op eendjes mag vissen. Na het meten wilden de 
kleuters zelf nog weten wie het grootste was in de groep en wie het kleinste. Samen hebben 
we een rij gemaakt van groot naar klein. Het was namelijk moeilijk om te zien met alleen de 

stroken.  
 
 
 
 
 
Op welke non-verbale representaties die 
gedurende een bepaalde periode gehanteerd 
worden bij een leeractiviteit reageren kleuters 
het sterkst? 
 

In de groep komen de non-verbale representaties die hierboven genoemd zijn regelmatig 
terug.  
Enkele komen dagelijks terug (beelden in gedachten genereren, tijdbalkpatroon), andere 
komen in ieder thema weer terug (principepatroon, episodepatroon, 
generalisatie/principepatroon, tijdbalkpatroon, conceptpatroon, het maken van fysische 
modellen en beschrijvend patroon).  

 


