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Ten geleide 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voortbouwen op spontane 

belangstelling 

 

 

 

 

 

Kansen creëren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie tot stand 

brengen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibel groeperen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het streefdoel van het basisonderwijs in het algemeen en van 

Wereldoriëntatie in het bijzonder, is dat we kinderen helpen uitgroeien tot 

geëmancipeerde persoonlijkheden die kunnen participeren in de 

samenleving. Dat betekent niet meer of niet minder dat we hen inzicht 

geven in hun eigen persoonlijkheid en in de complexe wereld waarin ze 

leven.  

 

Kinderen hebben spontaan belangstelling voor hun omgeving. Als we op 

school aandacht besteden aan wereldoriëntatie, trachten we zo veel 

mogelijk aan te sluiten bij die natuurlijke belangstelling. Aan dat 

leerproces dat al buiten de school op gang is gekomen, willen we in ons 

aanbod een cruciale plaats toekennen. Voorwaar geen sinecure, maar 

daarom nog geen onmogelijke opdracht!  

 

In onze aanpak zullen we er dus voor zorgen dat kinderen via allerhande 

activiteiten kansen kunnen gebruiken om zich verder te ontplooien op alle 

mogelijke aspecten van hun persoon. Daarvoor vermijden we het best een 

al te eenzijdige aanpak. ‘Les geven’ vatten we dan zeker niet letterlijk op 

waarbij we van kinderen enkel verwachten dat ze die les van buiten leren 

of memoriseren. De communicatie tijdens de activiteiten zal duidelijk in 

meerdere richtingen verlopen en niet enkel van leerkracht naar leerling(en). 

De activiteiten van de leerlingen blijven dan niet beperkt tot enkel kijken 

en luisteren (en noteren). Het initiatief bij die activiteiten gaat dan 

afwisselend uit van de leerkracht en de leerlingen. Zo komen ook andere 

dan de gemiddelde leerlingen van de groep aan hun trekken. 

 

De vernieuwende aanpak gaat onder meer uit van het principe dat leren een 

communicatief proces is. Er is pas sprake van echte communicatie binnen 

het leerproces als dat niet enkel wederkerig is maar ook en vooral 

veelzijdig. Het groepsgebeuren, ongeacht de gekozen werkvorm, wordt 

zeer belangrijk geacht. De veelzijdige interactie die daarbij plaats vindt, 

zorgt ervoor dat elke leerling niet alleen ondersteuning kan krijgen van de 

leerkracht, van de medeleerlingen of van andere volwassenen.  Elke 

leerling heeft ook de mogelijkheid om een inbreng te hebben bij het 

aansturen van het leerproces. Het is duidelijk dat de actie – of beter nog de 

interactie - die aldus tot stand komt, onder andere zorgt voor wederzijdse 

uitwisseling van kennis en inzichten. Maar ook het oefenen van 

vaardigheden en het komen tot attitudes krijgen hierdoor een bredere 

dimensie.   

 

Om die veelzijdige aanpak te realiseren bestaat er een brede waaier van 

werk- en organisatievormen. Door die te gebruiken, gaan we tegelijk 

flexibel om met het groeperen van onze leerlingen. Nu eens werken we 

klassikaal, dan in kleinere groep, individueel, of klassenoverschrijdend. 

 

In dit praktijkboek zetten we een aantal suggesties op een rij. Die  kan elke 

leerkracht benutten om dat communicatieproces tussen leerling en zijn 

omgeving didactisch verantwoord en concreet gestalte te geven.  
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1 Interactie, een element van krachtige leeromgevingen 
 

Rode draden in ons onderwijs 

 

 

 

 

 

Krachtige leeromgevingen, één 

van die rode draden 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van interactieve 

werkvormen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functionele variatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bruikbaar denkkader 

 

 

 

 

 

Een overzicht 

 

 

 

Enkele praktijkvoorbeelden 

 

 

 

Tot twaalf jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door op veel 

gebieden. Stimulansen voor die ontwikkeling lopen als rode draden door 

zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs. Eén van die rode 

draden willen we met dit praktijkboek in de kijker plaatsen en binnen het 

leergebied Wereldoriëntatie concreet aanwijsbaar maken. 

 

De rode draad die we hier op het oog hebben, heeft voornamelijk te maken 

met de aanpak. We bedoelen daarmee het opzetten van leersituaties die 

sterk uitdagend zijn en waarbij kinderen optimaal betrokken raken. In 

dergelijke krachtige leeromgevingen zitten een aantal didactische principes 

ingebouwd zoals  zorgvuldig gekozen thema’s, werkelijkheidsnabije 

situaties, ruime zorgbreedte, aandacht voor horizontale en verticale 

verbanden. Het leerplan licht die principes ruimschoots toe. 

 

Om vanuit die didactische principes te werken, staat een leerkracht een vrij 

groot aantal didactische werk- en organisatievormen ter beschikking. We 

denken voornamelijk aan veel doe-activiteiten, aangepast aan het niveau 

van de kinderen en rijk aan leerinhouden. Dergelijke doe-activiteiten 

omvatten hoofdzakelijk actieve maar vooral interactieve werkvormen. 

 

De klemtoon ligt in die werkvormen altijd op productief eerder dan op 

reproductief leren. Soms zal de werkvorm bijvoorbeeld een spel zijn, een 

andere keer een gespreksvorm zoals een onderwijsleergesprek, vaak ook 

ondersteund door gerichte vragen. Nog een andere keer is dat directe 

instructie, waarbij de leerkracht soms de eigen strategieën demonstreert. Of 

een ontdekkende werkvorm, waarbij het kind reflecteert over zijn eigen 

strategische kennis en vaardigheden en er ook over spreekt.  

 

Een gevarieerde aanpak komt tegemoet aan de verscheidenheid van doelen 

die we, zeker in wereldoriëntatie,  nastreven. Naargelang van het soort 

competentie dat we op het oog hebben, kiezen we voor een bepaalde 

aanpak. Werkvormen als ‘uitleggen, een onderwijsleergesprek enzovoort 

zullen dus nog wel aan bod moeten komen. Maar hun rol in het geheel van 

onze aanpak zal veel minder dominant zijn. Kinderen hoeven niet alles zelf 

te ontdekken net zo min als we hen alles hoeven uit te leggen. Wat telt is 

de beleving, het zelf ervaren door kinderen en leerprocessen van hogere 

orde au sérieux nemen. 

 

In dit praktijkboek maken we dat zeer concreet voor het leergebied 

Wereldoriëntatie. We vertrekken vanuit een antwoord op de vraag wat een 

interactieve aanpak inhoudt. In ons antwoord leggen we de nadruk op een 

aantal belangrijke criteria waarmee we een matrix van werkvormen als een 

bruikbaar denkkader kunnen opbouwen. 

 

Vervolgens geven we een overzicht van (inter)actieve werkvormen die we 

in het basisonderwijs kunnen aanwenden. Een vrij groot aantal daarvan 

bekijken we van dichterbij en voorzien we van een verklarende toelichting. 

 

Na die eerder theoretische uiteenzetting, presenteren we in een volgend 

hoofdstuk twee praktijkvoorbeelden.  Fragmenten ervan werden in een 

videomontage vastgelegd zodat iedereen de gelegenheid heeft een virtueel 

bezoek te brengen aan een tweede en een zesde leerjaar. Met de bespreking 
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Schoolwerkplanning 

 

 

 

 

van die fragmenten leggen we de klemtoon enkel op de wijze waarop beide 

collega’s een krachtige leeromgeving creëren door gebruik te maken van 

activerende en gevarieerde werk- en organisatievormen.     

 

Meestal is het de individuele leerkracht die instaat voor de invulling van 

het leerprogramma met doelen en leerinhouden. Toch is het noodzakelijk, 

zeker wat betreft wereldoriëntatie, om een coherent aanbod te hebben over 

de hele basisschool. In een afsluitend hoofdstuk suggereren we daarom een 

schoolwerkplanning met ‘een interactieve aanpak’ als prioriteit.  
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2 Wat houdt een interactieve aanpak in? 
 

2.1 Enkele criteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeperingsvorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatiefnemer 

Sommige werkvormen lijken (sterk) op mekaar. Zo hebben rollenspel, 

simulatie, inleefspel en dramatisch spel bijvoorbeeld gemeen dat er een 

situatie gespeeld wordt. Bij een schrijfronde en een carrousel wordt een 

blad papier doorgegeven waarop verschillende deelnemers hun mening 

kunnen noteren. De ene werkvorm kan een aanvulling, verdieping... zijn 

van de andere. Maar toch is het af en toe belangrijk een duidelijk 

onderscheid te maken. 

 

Niet alle werkvormen zijn immers geschikt voor zomaar eender welke 

onderwijsleersituatie. Het is belangrijk een gepaste werkvorm op het 

gepaste moment aan te wenden. Daarom is het goed de werkvormen eens 

te rubriceren zodat we duidelijker kunnen zien wanneer welke werkvorm 

meer verantwoord is dan een andere. Voor de indeling van werkvormen 

hanteren we hier een drietal criteria: interactie, groeperingsvorm en 

initiatiefnemer. 

 

Als we interactie als criterium nemen om te ordenen, kunnen we vier 

rubrieken maken,  

- de kinderen dienen enkel te luisteren, in zich op te nemen, 

- de kinderen nemen deel aan een (geleid) gesprek, 

- de kinderen voeren opdrachten uit, 

- de kinderen bepalen in mindere of meerdere mate mee aan welke 

doelen ze gaan werken. 

-  

Het is duidelijk dat daarbij een dubbele gradatie is ingebouwd. De eerste 

lijn heeft te maken met het al dan niet in actie treden van de kinderen 

waarbij ze één of meerdere zintuigen gebruiken. Om bijvoorbeeld (actief) 

te luisteren, dienen de kinderen slechts hun gehoor te gebruiken. De tweede 

lijn situeert zich in het aantal richtingen waarin de deelnemers elkaar 

beïnvloeden. In een gesprek bijvoorbeeld zal de mening van een bepaalde 

leerling een reactie uitlokken bij een medeleerling of bij de leerkracht. 

  

Een tweede criterium vinden we in de groeperingsvorm. Daarbij kunnen 

we eveneens werken met verschillende rubrieken waarmee we aangeven in 

welke mate de interactie concreet gestalte kan krijgen. We denken aan: 

- klassenoverschrijdend groeperen 

- één klassengroep in zijn geheel 

- kleinere groepen van minimum 3 tot maximum 6 leerlingen 

- partnerwerk 

- individueel werk. 

 

Een derde criterium dat we hier toelichten is dat van de initiatiefnemer. In 

sommige werkvormen is het duidelijk de leerkracht die het initiatief neemt. 

Bij andere werkvormen ligt de eindverantwoordelijkheid duidelijk bij één 

leerling of bij meerdere leerlingen. Een derde mogelijkheid is een 

mengvorm, namelijk dat het initiatief deels van de leerkracht en deels van 

de leerling(en) uitgaat. Het spreekt voor zich dat ook hier weer in 

wisselende mate sprake zal zijn van een bepaalde vorm van interactie.   
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2.2 Een matrix 

 

 Als we die drie criteria samen verrekenen, kunnen we een matrix opstellen. 

Die matrix kan een hulpmiddel zijn om onze keuze voor bepaalde 

werkvormen evenwichtig te spreiden over onze activiteiten. Niet zozeer om 

te spreiden als dusdanig maar wel om op een zinvolle manier het 

leergebied didactisch – en dus doelgericht – vorm te geven. 

 

In de volgende matrix gaan we uit van de drie vermelde criteria en plaatsen 

bij wijze van voorbeeld een aantal werkvormen in dat schema. We zijn ons 

er wel van bewust dat de plaatsing voor discussie vatbaar is. Het is echter 

niet onze bedoeling een discussie op gang te brengen. We willen enkel 

aantonen dat dergelijke matrix een handig denkkader kan zijn bij het 

zoeken naar gepaste werkvormen. 

 

In bijlage 1 voegen we een lege matrix toe. De bedoeling is dat dit schema 

kan gebruikt worden om de werkvormen die een leerkracht hanteerde 

gedurende een bepaalde periode, in beeld te brengen. Als het resultaat zich 

concentreert rond het vakje ‘luisteren – klassikaal - lk’ kunnen we gewag 

maken van vrij traditioneel onderwijs. Bevinden de werkvormen zich meer 

evenwichtig gespreid over het hele schema dan is er duidelijk sprake van 

een verantwoord gebruik van de brede waaier werkvormen waarbij 

zelfstandig leren en relationele vorming mee verrekend worden in het 

onderwijsaanbod. 
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 groeperingsvorm  


 i
n

te
ra

ct
ie

  Klassikaal Groepswerk individueel 

 Belangrijkste persoon/personen bij de uitvoering van de werkvorm  

 

L  

 

lk 

 

L 

 

lk 

 

l 

 

lk 

Luisteren - spreekbeurt 
- voorlezen 
- voordragen 
- poppenspel 
- vertellen 
- demonstratie 

- doceren 
- voorlezen 
- vertellen 
- voordragen 
- poppenspel 
- demonstratie 
- leeruitstap 

- verslag  
 uitbrengen 
 

- gedifferentieerd    
 doceren 

- individuele 
 instructie  

- individuele  
 instructie 

Gesprek 

voeren 

- kringgesprek 
 (interview) 

- leergesprek 
- klasgesprek 
- gast(en) in de  
 klas 

- groepsgesprek 
- interview 

- groepsgesprek - tweegesprek 
- interview 

- tweegesprek 

Opdracht 

uitvoeren 

 

- kringspel 
- contractwerk 

- contractwerk 
- leeruitstap 
- exploratietocht 
- viering  
- toneel 

- hoekenwerk 
- ontdekhoeken 
- ontdekdozen 
- reconstructie van  
 een productie- 
 proces 
 
- tekst of boek  
 schrijven 
- tekenen 
- toneel 

- hoekenwerk 
- ontdekhoeken 
- contractwerk 
- ontdekdozen 
- speurtocht  
- reconstructie  
 v.e. productie- 
 proces 
- inleefspel i.v.m.  
 een situatie in  
 een ander land 
 (KWA) 
- expositie 
 

- partnerwerk  
 
- tekst of boek 
- schrijven 
- tekenen 

- contractwerk 
- begrijpend,  
 informatief  
 lezen 

Zelf 

bepalen 

(of : mee 

bepalen) 

- viering 
- toneel 

 - rollenspel: ‘Als er  
 geen… was’ 
- een conflict- 
 situatie oplossen 
- inleefspel met  
 gebruik van enkel  
 natuurlijke hulp- 
 bronnen 
- toneel 
- tekst schrijven 
- tekenen 

 - informatief  
 lezen 
- tekst of (dag-)  
 boek schrijven 
- tekenen 

 

L = leerlingen     l = een leerling     lk = leerkracht 
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3 Welke (inter)actieve werkvormen staan ter beschikking? 
 

3.1 Een overzicht 

 

 Hier volgt een lijst van werkvormen die we alfabetisch hebben 

gerangschikt. Die werkvormen kunnen we gebruiken als we aan een thema  

werken en als we rekening willen houden met de inbreng van kinderen. 

Niet enkel bij de uitvoering als instapactiviteit, verkenning of verwerking, 

maar ook bij de keuze of de voorbereiding en ja, - waarom niet - zelfs bij 

de evaluatie van een thema. Een leeruitstap kunnen we bijvoorbeeld 

voorzien als een verkenning maar ook als een evaluatiemoment. Allicht 

zijn er nog andere voorbeelden die niet in deze lijst zijn opgenomen. De 

ondervinding leert dat met de regelmaat van een klok nieuwe werkvormen 

het levenslicht zien. We menen dat met deze lijst elke leerkracht die van 

een interactieve aanpak werk wil beginnen maken, toch reeds een ruime 

keuze heeft. Niets houdt hem tegen om ook andere werkvormen te 

programmeren. Bovendien zijn dergelijke werkvormen niet exclusief te 

gebruiken voor het leergebied Wereldoriëntatie.  

 

 

Actie ondernemen  

Afpuntlijst (checklist) 

 

Beleving 

Beschrijving  

Bord vol woorden/ideeën 

Brainstorming  

Briefwisseling  

 

Carrousel  

Charade  

Collage maken  

Componentenlijst 

Contractwerk  

 

Demonstraties  

Documentatie raadplegen  

Dramatisch spel  

Dubbel kringgesprek  

 

Evaluatiegesprek  

Expositie  

 

Fotospel 

 

Gasten in de klas 

Gesprekken 

Gesneden brood  

Geïntegreerd inleefspel 

Groepsgesprek  

 

Hoekenwerk  

 

 

Ideeën verzamelen 

Inleefspel 

Interscolaire contacten  

Interview  

 

Kijkwijzer met vragen 

Klassengesprek  

Klassenkrant 

Kringgesprek  

 

Leercontract  

Leergesprek  

Leeruitstap  

Levend hoekje 

 

Mensen bezoeken  

Mondelinge carrousel 

Musea bezoeken 

Muurkrant  

Muzische expressievormen 

 

Navertellen (herformuleren) 

 

Onderwijsleergesprek  

Ontdekdozen  

Ontdekhoeken/ontdektafel 

Ontdekpad 

Openluchtschool 

Opvoeringen  

 

Poppenspel 

 

 

 

Rollenspel  

 

Schoolreis 

Schooltuin 

Simulatiespel 

Spreekbeurt  

Stellingenspel 

Storyline  

 

Tableau vivant  

Telefoongesprek  

Tentoonstelling  

Toespraakje  

Toneelspel - tekstspel 

 

Verhalend ontwerpen 

Verslag uitbrengen  

Vertellen 

Viering  

Vloergesprek 

Voorlezen  

 

Werken met poëzie 

Werken met foto’s en prenten 

Werken met titels of artikels uit 

de krant 

Werken met video, dvd, tv, radio  

Werken vanuit een verhaal 

Woordspin 

 

Zelf (onderzoeks)vragen stellen 

Zinvolle relaties leggen 
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3.2 Een aantal werkvormen naderbij bekeken 

 

Actie ondernemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van een onderwerp dat behandeld wordt in de klas, komen 

de kinderen tot de conclusie dat ze zelf wel iets kunnen ondernemen om 

het probleem te verhelpen…  

 

Bijvoorbeeld:  

- nadat ze in alle klassen toelichting zijn gaan geven, allerlei teksten en 

dozen voorzien op school om met z’n allen afval te sorteren,  

- een brief aan de burgemeester overhandigen met de vraag om aan het 

gevaarlijke kruispunt voor verkeerslichten te zorgen, 

- … 

 

 

Afpuntlijst (checklist) 

 

 Een afpuntlijst (checklist) (zie ook bijlage 2) kunnen we gebruiken om te 

vergelijken:  

- We maken een lijst van items, die met het onderwerp/ thema te maken 

hebben. 

- We gaan na in hoeverre de items op de lijst overeenkomen met een 

eerdere uitvoering van het onderwerp of thema. We trekken na of en in 

welke mate de oude ideeën toepasbaar blijven binnen de nieuwe 

uitwerking. 

 

Een afpuntlijst of checklist kunnen we ook als hulpmiddel gebruiken. Eerst 

lijsten we op welke activiteiten mogelijk zijn of gewoonlijk gebruikt 

worden. Daarna gaan we voor elke activiteit na welke de mogelijkheden 

zijn binnen het thema. 

 

Voorbeeld van werkblad bij het thema ‘Vervoer’ 

 

Afpuntlijst (checklist) i.v.m. een thema : “Vervoer” 
 

 

Items die aan bod (kunnen) komen 

bij het thema. 
 

 

Items die aan bod kwamen bij een 

eerdere uitwerking van het thema 

 beroepen…………………... 

 reglementering in de  

samenleving……………… 

 milieu……………………... 

 verspreiding in de ruimte…. 

 evolutie in de tijd…………. 

 voorwerpen……………….. 

 soorten…………………….. 

 tijdsinvestering……………. 

 de zin ervan.………………. 

 kunst /creativiteit………….. 

 ………………………….. 
 

…..X 

 
….nieuw  

…..X 

…..X 

…..X 

 
…..X 

…..nieuw 

…..nieuw 
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Beleving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kinderen maken iets mee, beleven iets aangrijpends... Bijvoorbeeld:  

- een actuele gebeurtenis beroert de klas (de wolf van het Waasland, de 

aanslag op de WTC-torens in New-York, een overstroming...),  

- er is iets gebeurd dat de kinderen erg bezig houdt, iets dat gevoelens 

oproept (een ongeval of ziekte of blijde gebeurtenis bij een persoon, die 

veel in de school komt helpen...), 

- in het vooruitzicht van een thema wordt een (leer)wandeling of uitstap 

gemaakt, 

- ...  
 

Naar aanleiding van die beleving, dat voorval, die gevoelens... houden we 

een (na)bespreking. Er worden allerhande bedenkingen, vragen, ideeën... 

geformuleerd. Hierbij maken we een overzicht van de punten waarover 

kinderen meer informatie wensen of waarvan de leerkracht oordeelt dat ze 

een ideale gelegenheid zijn om er wat nader op in te gaan. In allerhande 

activiteiten en andere lesmomenten wordt daar verder werk van gemaakt.  
 

Enkele mogelijkheden om uit te gaan van een beleving: 

- het project ‘Robby’ voor de tweede graad (Welzijnszorg), 

- Lesmap ‘Wonen op het dak’ (Bakermat en Kinderwereldatelier), 

- Inleefateliers van o.a Studio-Globo, voorheen Kinderwereldatelier 

(Antwerpen – Brussel – Gent – Roeselare - Bokrijk). 

 

Beschrijving 

 

 Beschrijven heeft volgens Van Dale acht verschillende betekenissen. Hier 

wordt slechts één betekenis bedoeld, namelijk ‘een voorstelling van iets 

geven in woorden, door opsomming van kenmerken en bijzonderheden’. 

Belangrijk is dat wat kinderen als product afleveren, aanleiding is tot 

communicatie met andere leerlingen en/of de leerkracht.  

 

Zo vinden we in het leerplan volgende (tussen)doelen waarin de 

formulering ‘beschrijven’ gebruikt wordt:  
- verschillende soorten beroepen uit hun omgeving kunnen herkennen en 

beschrijven, (*) (doel 1.5 /1) 

 

 

Wat doet de postbode? 

 
 

 

‘De postbode brengt ’s morgens de 

krant aan huis.’ 

 

  

 

‘Hij verkoopt postzegels en 

postogrammen.’ 

 

 
   

 

 

‘De brieven worden elke dag 

bezorgd, ook in de winter, behalve 

op zaterdag en zondag.’ 

 

 

  

 

‘De postbode betaalt 

pensioenen en cheques uit.’ 

 

 

 

©
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 - de weersgesteldheid die zich op een bepaald moment voordoet, kunnen 

beschrijven (wat betreft temperatuur, neerslag, windsnelheid, 

windrichting, bewolking) (*) (doel 7.24 /2).  

 

Opdracht: 

 

a Vul dag en datum van vandaag in. 

b Noteer voor vandaag de gegevens in verband met de weerselementen. 

c Noteer de gegevens in verband met de weerselementen, zoals ze in de 

voorspelling van het weerbericht voorkwamen. Vermeld de bron en 

de datum van het weerbericht. 

d Vergelijk de twee kolommen. 

 

   Vandaag 

- dag:  

- datum:  

 Weersvoorspelling  

- bron:  

- datum:  

Temperatuur 

- minimum: 

- maximum: 

 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

Bewolking  

………………………

………………………

……………………… 

 

………………………

………………………

……………………… 

Neerslag 

- vorm: 

- hoeveelheid: 

 

 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

Wind: 

- richting: 

- kracht:  

 

 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zijn er nog een aantal (tussen)doelen met daarin de formulering 

‘beschrijven’: 

- in een eenvoudige taal een recent gebeurde situatie waarbij ze betrokken 

waren in dialoog met een volwassene, kunnen beschrijven en vertellen 

hoe zij zich daarbij voelden (*) (doel 4.3 /4), 

- kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete 

situatie (*) (doel 4.3 /8), 

- basisbegrippen om de uitwendige bouw van de mens te beschrijven cor-

rect kunnen hanteren: hoofd, arm, kuit, dij... (doel 7.5 /3), 

- basisbegrippen om de uitwendige bouw van een dier te beschrijven, 

correct kunnen hanteren: kop, buik, staart, veren, klauw, bek, nek, vin, 

kieuw, schub, schelp... (doel 7.5 /4), 

- basisbegrippen om de uitwendige bouw van een plant te beschrijven, 

correct kunnen hanteren: wortel, stengel, stam, blad, bloem, vrucht, 

zaad... (doel 7.5 /5), 

- een zelf geëxploreerde ruimte of een ruimte uit een verhaal in beelden 

kunnen omzetten, die ruimte uitbeelden of beschrijven (doel 9.9 /1), 

- Kinderen kunnen een te volgen reisweg uitstippelen, aan elkaar be-

schrijven en de afstand ervan berekenen (doel 9.20). Dat houdt in: 

- de te volgen weg tussen twee plaatsen in de eigen omgeving kunnen 

beschrijven en aanduiden op een plattegrond (*), 

- de reisweg tussen twee plaatsen kunnen beschrijven en berekenen 

aan de hand van een wegenkaart (*). 

©
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Deze werkvorm kan gebruikt worden om ideeën te verzamelen als een 

variant op brainstorming, ter voorbereiding of in opvolging van een 

brainstorming. 

 

Bord vol woorden/ideeën 

 

 In het vooruitzicht van de uitwerking van een thema brengen de kinderen 

van de klas woorden/ideeën samen in een ‘bus’ of ‘doos’ of op een ‘bord’. 

Dat gebeurt al of niet openbaar met medeweten welke woorden/ideeën 

anderen aanbrengen. Voor deze werkvorm wordt het best een periode 

afgesproken waarbinnen de gegevens verzameld worden (vb. een week). 

Eens dat de bus (...) vol zit of iedereen de kans heeft gehad zijn ideeën aan 

te brengen, worden de woorden/ideeën in overzicht gebracht.  

 

De inbreng van de kinderen kan altijd verder uitgewerkt/aangevuld worden. 

De aangebrachte ideeën worden gerubriceerd in bijvoorbeeld: ‘inhouden’ en 

‘activiteiten’. De kinderen kunnen (één van) beide rubrieken verder 

aanvullen...  

 

Brainstorming 

 

 Brainstorming is een werkvorm om – meestal in groep – rond een bepaald 

onderwerp gegevens te verzamelen, die nadien verder uitgewerkt of 

besproken worden. Elk kind krijgt daarbij ruimte voor eigen inbreng. 

 

Als we brainstormen, doen we dat met volgende bedoelingen. We willen 

- een beeld krijgen van wat er over een bepaald onderwerp in de groep 

leeft, 

- vroeger opgedane kennis en ervaring i.v.m. het onderwerp representeren 

(beginsituatie), 

- ideeën rond een bepaald onderwerp, probleem, vraag... snel en efficiënt 

inventariseren, 

- de eigen ideeën confronteren met die van anderen. 

 

We gaan dan het best als volgt te werk. 

- We geven het onderwerp aan. 

- We introduceren de werkvorm door de bedoelingen toe te lichten zodat 

vooraf duidelijk is dat iedereen ideeën die het onderwerp oproept, vrij 

mag uiten en dat elke inbreng belangrijk is. 

- Iedereen krijgt de gelegenheid zijn inbreng te doen. Elke aanbreng 

wordt genoteerd of gevisualiseerd en zo mogelijk onder bepaalde 

hoofdingen gerubriceerd (bijvoorbeeld met een woordspin of 

woordveld). Soms is het wenselijk bij een associatie door te vragen om 

te achterhalen wat precies bedoeld wordt of om na te gaan welke 

verbanden er gelegd worden. De leerkracht kan ook zelf haar inbreng 

doen om te bewaken dat ‘vergeten’ aspecten van het onderwerp ook aan 

bod komen. 

 

Nog enkele tips : 

- Ondanks het impulsieve wordt het best wel georganiseerd te werk 

gegaan. Iemand zorgt ervoor dat alle ideeën kansen krijgen. 

- Maximale groepsgrootte: 6 à 8 personen. Alle groepsleden zijn 

evenwaardig. Bij een te grote groep wordt er eerst met kleine groepen 

gewerkt. Groepsvorming gebeurt het best op basis van sympathie en 

waardering. Per groep is er een groepsleider die alle ideeën bijeen 

©
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brengt op één blad terwijl iedereen mee volgt (overzicht heeft). 

- Groepsleider 1 brengt het resultaat aan. Groepsleider 2, 3… vult aan of 

brengt verduidelijking/aanvulling bij voorgaande ideeën. 

- Een halfuur brainstormen is ongeveer het maximum. 

- Brainstorming houdt geen oordeel in. Een oordeel uitstellen is 

belangrijk. 

- Hoeveelheid is belangrijker dan kwaliteit. De keuze wordt later 

gemaakt. 

- Complexe onderwerpen worden het best in deelthema’s opgesplitst. 

- Oppervlakkige ideeën mogen niet de meerderheid uitmaken. 

- Combineren/samenvoegen van ideeën is nuttig om tot andere gedachten 

te komen. 

 

Voorbeeld van werkblad: vrij verzamelen van ideeën. 

 
  

                                              Hormonen 

           Genmanipulatie 

                                    dioxine             wijn 

                 kookboek                                                     zout en peper 

                               

           smaak                                                                 stoven 

                      

                 ontbijt                                                        boer 

                          kruiden                                                  middagmaal 

             koken                           avondmaal                

                                                                                braden 

                                       bakken     

                                                                vieruurtje 

                         beenhouwer 

                                                                                  bakker 

 

Briefwisseling 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op afstand communiceren kan niet enkel per post maar ook via moderne 

communicatietechnologieën. De werkvorm ‘briefwisseling’ is dan ook ruim 

te interpreteren. Via e-mail kan contact gelegd worden met leerlingen in 

andere scholen (ook grensoverschrijdend en internationaal), met allerhande 

organisaties en instellingen… Deze werkvorm biedt vele mogelijkheden 

om:  

- informatie te verzamelen (doel 0.13),  

- inzicht de verkrijgen in de verdeling van welvaart (doel 1.8),  

- te ontdekken hoe mensen omgaan met grote momenten in het leven 

(doel 2.3),  

- vast te stellen dat mensen van elkaar kunnen verschillen (doel 2.4), 

- te ontdekken dat groepen van mensen in een land van een ander 

cultuurgebied op een andere manier samenleven (doel 5.5), 

- in te zien dat er binnen onze samenleving allerlei instellingen zijn die de 

kwaliteit van het samenleven trachten te bevorderen (doel 5.10), 

- in te zien dat in hun omgeving verschillende informatieverwerkende 

toestellen voorkomen, waarvan ze er zelf enkele kunnen instellen en/of 

bedienen (doel 6.8), 

- om te beseffen dat kennis nemen van het verleden altijd gebeurt vanuit 

bronnen die vaak onvolledig of beperkt zijn (doel 8.16), 

- …  

Lekker... 

of 

gezond... ! ? ©
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Carrousel 

 

 Deze werkvorm kunnen we gebruiken om op een geordende manier 

iedereen aan een beperkt aantal deelnemers zijn mening te laten meedelen 

in verband met een onderwerp, een stelling, een situatie, een probleem… 

Op die manier brengen we niet enkel ideeën samen, maar verrijken we 

elkaar en vullen kennis aan die reeds voorhanden is. 

 

De deelnemers zitten in een kring rond een schrijftafel en krijgen elk een 

blad (of flap) waarop bovenaan enkel het centrale woord of de centrale 

gedachte geformuleerd staat. Iedereen noteert daaronder op het eigen blad 

zijn/haar mening. Na een bepaalde tijd of op een afgesproken teken worden 

de bladen vervolgens in een vooraf aangegeven richting (bijvoorbeeld in 

wijzerszin) doorgegeven aan een medeleerling, hun buur. Daarna is het de 

bedoeling dat de buur reageert op wat reeds te lezen staat op het blaadje en 

er zijn mening aan toevoegt. Nadat het blad zo telkens werd doorgeschoven 

om de volgende deelnemer te laten reageren, komt het uiteindelijk terug bij 

de ‘eigenaar’ terecht. Op dat ogenblik wordt de carrousel gestopt.  

 

Na afloop van de carrousel wordt een plenum voorzien waarbij de beste, 

interessantste ideeën behouden worden en verder aangevuld, uitgediept, 

inhoud gegeven... en omgezet in activiteiten. Vervolgens zorgen we voor 

een moment waarbij niet meer zozeer de inhoud ter sprake komt, als wel de 

wijze waarop er van gedachten werd gewisseld en wat elke persoon erbij 

geleerd heeft.   

 

Werken rond een ‘woord’ heeft het voordeel dat er zeer verscheiden ideeën 

naar voren kunnen komen, waaruit kan gekozen of geselecteerd worden. 

Werken rond een ‘gedachte’ of ‘stelling’ heeft het voordeel dat er meer 

gericht kan gewerkt worden en dat er rond een beperkte(re) inhoud gedacht 

wordt. 

 

Voorbeeld van werkblad   

 
 

Mijn idee i.v.m. “indianen” 
 

- Indianen leven in de uitgestrekte oerwouden van het Amazone-

gebied. Ik zou graag bij de indianen leven omdat zij zich nergens 

zorgen over hoeven te maken. 
 

Reactie/aanvulling/andere idee(ën) die bij mijn idee aansluiten : 

 

- Er leven nog heel wat indianenstammen verspreid over de wereld. 

Bijvoorbeeld in Amerika, in Brazilië, Papoea Nieuw-Guinea… 

 

- Het leven van de indianen moet toch gevaarlijk zijn. Zo in het wild 

leven in een groot bos... Met al die dieren en zo. 
 

- Ik zou het toch ook wel tof vinden als ik geen les moet volgen en 

eigenlijk kan doen wat ik zelf wil. 
 

- ... 
 

 

 

 INDIANEN ©
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Charade 

 

 Dit is een uitbeeldingspel waarin door sobere actie een begrip of handeling 

wordt gesuggereerd. De uitgebeelde begrippen of handelingen moeten door 

de toeschouwers worden geraden. Er wordt niet of zo weinig mogelijk bij 

gesproken, maar bij de voorbereiding en de bespreking is er druk overleg. 

Charade helpt niet enkel bij het ontwikkelen van de psychomotorische 

vaardigheden, maar stimuleert ook de sociale ontwikkeling. Kinderen leren 

immers samen te werken en beleven plezier aan de uitbeelding. En het spel 

op zich laat hen overleggen en op elkaar inspelen.  

Charade kan als werkvorm dienst doen bij de aankondiging/keuze van een 

thema, maar ook als verwerking of afsluiting van een thema.  

 

 

Collage maken 

 

 Door middel van een collage kunnen kinderen zich creatief uiten. De 

bedoeling is dat ze hun idee(ën), creatieve gedachte(n)… in verband met het 

thema duidelijk maken door prenten, foto’s, tekstuele gegevens… te 

schikken en te kleven. Het is ook mogelijk dat ze op die manier een 

samenvatting/overzicht maken van wat er geleerd werd in de verschillende 

activiteiten rond een bepaald thema. Een collage kan dus zeker toegepast 

worden als afsluitende (creatieve) evaluatieactiviteit. 

 

Componentenlijst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te zoeken naar ideeën kunnen we, in verband met het onderwerp/thema, 

een lijst van componenten opstellen. Bij die componenten worden 

eigenschappen of kenmerken geplaatst. Hierbij kunnen we ons eventueel 

laten leiden door een aantal vragen. Tijdens het zoeken wordt geen oordeel 

geveld over de gegenereerde ideeën. Elk idee heeft zijn waarde en kan een 

rijkdom inhouden. Door het veranderen en/of aanvullen van bepaalde 

eigenschappen/ kenmerken krijgt het geheel een andere invulling. Rond een 

dier als onderwerp komen we bijvoorbeeld uit bij volgende componenten: 

uiterlijk, woonplaats, voeding, verhouding met de mens, gedrag... 

 

Uiterlijk 

- poten 

- staart 

- kleur(en)  

- pels (pluimen, huid...)  

- ... 

Voeding    

- natuurlijke voeding   

- vindplaats van de voeding  

- voeding door de mens   

- ...  

Gedrag 

- zich verplaatsen 

- geluid maken 

- eten zoeken 

- slapen 

- … 

 

 

 

 

 

Woonplaats   

- aard    

- gebruikte materialen 

- plaats 

- gebruik 

- ... 

 

Verhouding met de mens 

- nut  

- omgang 

- arbeidsaspect 

- de gevaren 

- de verzorging 

- …  

 

  Onze... 

… 

©
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 Bij elk van die componenten zoeken we nu (eventueel weer aan de hand van 

vragen) naar eigenschappen en/of kenmerken. Dat kan dan volgend resultaat 

geven. 

 

Werkblad ‘Onze poes’ en de invulling ervan 
 

 

 Uiterlijk  

         

- 4 poten, klauwen intrekbaar, 

kussentjes onderaan 

 

- een lange staart 

 

- wit met zwarte strepen  

 

- een korte, zachte pels (veel haar) 

 

- snorharen 

 

- geen ronde pupil 

 

- .. 

. 

Voeding 

    

- natuurlijke voeding: muizen, 

vogeltjes, etensresten…  

 

- vindplaats: tuin, weide, 

graskanten, schuur  

 

- voeding door de mens: 

etensresten, voeding uit blik, 

voedingskorrels, melk… 

 

- .. 

.  

Gedrag 

 

- verplaatsen: lopen, springen, 

sluipen 

 

- geluid: miauwen, spinnen 

 

- eten zoeken: snuffelen, sluipen 

 

- slapen: opgerold, soms lang 

uitgerekt 

 

- … 

 

 

 

 

 

Woonplaats   

 

- poezenmand 

   

- een mand met een kussen 

 

- de garage 

 

- vooral overdag 

  

- ... 

 

Verhouding met de mens 

 

- nut: 

 . muizen en andere schadelijke 

diertjes vangen  

 . gezelschap voor kinderen en 

oudere mensen 

 

- omgang:  gezellig, maar kan soms 

‘vals’ zijn 

 

- de gevaren:  

  . kan behoorlijk krabben 

  . pakt soms andere huisdieren 

 

- de verzorging: 

. tweemaal per dag voedsel   

klaarzetten 

. zorgen voor een kommetje water 

. een krabpaaltje 

 

 

 

 

 

  Onze poes 

©
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 Zo kunnen we bijvoorbeeld rond het thema ‘Water’ op zoek gaan naar een 

aantal componenten en uitkomen bij: dagelijks gebruik, water in onze buurt, 

plezier, gevaar van water, waterproefjes, beroepen bij water, systemen… 

Dan krijgen we bijvoorbeeld volgend werkblad in verband met ‘Water’. 
 

Dagelijks gebruik   

- om mezelf te wassen                

- om te koken                     

- als drank                       

- om de vloer te kuisen                   

- om de wagen te wassen                 

- …                             

Water in onze buurt 

- het kraantje        - een plas 

- de schoolvijver      - de beek 

- de watertoren       - een rivier 

- … 

Waterplezier    

- zwemmen         - waterpolo  

- waterspelletjes     - vissen 

- zeepbellen blazen  - duiken 

- … 

Gevaar van water 

- verdrinken 

- overstroming 

 

 

Waterproefjes    

- zinken en drijven 

- water overhevelen 

- verbonden vaten 

Beroepen bij water 

- visser 

- sluiswachter 

- kapitein van een schip 

-… 

Systemen      

- de sluis        

- riolering 

- kanaal 

- water overhevelen om land te 

bevloeien 

- opwekken van elektriciteit 

- … 

.... 

 

Contractwerk 

 

 Contractwerk biedt een zeer goede mogelijkheid om in de klas 

gedifferentieerd te werken én zicht te houden op het geheel waarmee elke 

leerling doende is. Het leerproces wordt aangepast aan het niveau van de 

individuele leerling om zijn vorderingen beter te kunnen opvolgen. 

Dergelijke werkwijze dient evenwel geleidelijk uitgebouwd te worden zodat 

zowel de leerkracht als de leerlingen er kunnen 'ingroeien' en 'in groeien'. 

Contractwerk kan reeds starten in de tweede graad. Het kan bijvoorbeeld 

beginnen met een contract van drie à vier opdrachten waaraan kan gewerkt 

worden gedurende drie lestijden in de loop van de week.  

 

Bij contractwerk is het de bedoeling dat de leerkracht, in overleg met elke 

leerling apart, een activiteitenpakket samenstelt voor een beperkte periode 

(bijvoorbeeld voor vijf à tien schooldagen, afhankelijk van de inhoud die in 

het contract is opgenomen). Daarbij wordt aangegeven wat van de leerling 

wordt verwacht en wat de inbreng van de leerkracht zal zijn. Meestal gaat 

het om activiteiten waardoor de leerling op een zelfstandige manier 

leerinhouden verder kan inoefenen of beter verwerven. De leerling kan 

immers relatief zelfstandig beslissen hoe hij zich zal organiseren (Hoelang 

werk ik aan elke oefening en in welke volgorde zal ik dit pakket afwerken?) 

De term 'activiteitenpakket' houdt in dat het niet enkel gaat om papierwerk, 

maar dat er ook doe-oefeningen, opdrachten met concrete materialen... 

bijhoren.  

©
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Aan de ‘onderhandeling’ tussen leerkracht en leerling wordt een formeel 

tintje gegeven door de afspraken in verband met het werkpakket op papier 

te zetten en dit door zowel de betrokken leerling als de leerkracht te laten 

ondertekenen. Daarmee geven ze aan dat beiden hun verbintenis zullen 

nakomen, waardoor de leerling een eigen verantwoordelijkheid op zich 

neemt voor wat hij doet.  

 

Gedurende bepaalde momenten van de beschikbare onderwijstijd krijgen de 

leerlingen de gelegenheid om aan dat pakket te werken. Bijvoorbeeld twee 

namiddagen in de week. Binnen die werktijd kan elke leerling vrij 

zelfstandig beslissen in hoeveel tijd en in welke volgorde hij de taken 

afwerkt en wanneer hij een beroep doet op bepaalde middelen. 

 

Voor een vlot verloop dienen er vooraf goede afspraken en regels te worden 

opgesteld, die eveneens vermeld worden in het contract. Op die manier 

neemt de leerling een stuk verantwoordelijkheid op zich.  

 

Volgende aandachtspunten worden het best concreet ingevuld: 

 

- het onderwerp en het leerdoel, 

- de tijd die ter beschikking wordt gesteld, 

- de controle van activiteiten en resultaten door de leerkracht, 

- de ter beschikking staande middelen en materialen, 

- de opvolging van de verschillende stappen, 

- eventueel de demonstratie door de leerkracht, 

- de nabespreking tussen leerkracht en leerling, 

- mogelijke overbruggingsactiviteiten om uit te voeren indien de tijd het 

toelaat. 

 

Deze manier van werken geeft aanleiding tot het oefenen van een aantal 

basisvaardigheden als: 

- het oplossen van een probleem (doel 0.7),  

- het stellen van vragen die op- of onderzoekbaar zijn (doel 0.10), 

- het raadplegen van informatiebronnen (doel 0.13),  

- het maken van een verslag (doel 0.15). 

 

We kunnen ook nog handig gebruik maken van volgende tips om deze 

werkvorm goed uit te bouwen. 

 

- De opdrachten zijn duidelijk geformuleerd zodat elke leerling echt 

zelfstandig kan werken. 

 

- Een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk (individueel) notatiesysteem 

is onmisbaar. 

 

- Een praktische materiële organisatie is niet enkel belangrijk voor het 

goed kunnen uitvoeren van de opdrachten maar ook om voldoende 

mogelijkheden te houden voor (zelf)controle. 

 

- De computer inschakelen om veel schrijfwerk te vermijden bij 

aanpassingen, om een databestand van opdrachten aan te maken… 

 

- Contractwerk is geen huiswerk. Het is de bedoeling de opdrachten 

tijdens de onderwijstijd af te werken. 

©
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Voorbeeld van een overzichtsblad voor contractwerk i.v.m. het thema 

‘Speelruimte’ en enkele opdrachtkaarten. 

 

  

In
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d
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t 
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 X

  
  

C
o

n
tr

o
le

 
 o

k
ee

 

1. Spel en  speel-

goed vroeger en 

nu 

1a Gegevens putten uit de resultaten 

van de enquête bij de ouders  

 

1 X 

 o
k

ee
 

1b Speel het spel ‘bikkelen’ zoals 

aangegeven op de spelfiche. 

 

3 X  

2. Spelregels 2 Speel ‘Scrabble Junior’ nadat je 

aandachtig de spelregels hebt 

gelezen en besproken met de 

deelnemers in het groepje. 

 

max. 

3 

  

3. Plattegrond van 

een speeltuin 

3 In de gemeente wordt een nieuw 

speelplein opgericht. Maak met 

miniatuurspeeltuigjes een 

ontwerp (maquette) voor dat 

speelplein. Maak daarvan een 

afdruk (plattegrond). 

 

3 X 

 o
k

ee
 

4. Reglement 4 In de gemeente is het nieuwe 

speelplein opgericht en jij wordt 

daarvan de ‘directeur’. Je hebt 

twee medewerkers in dienst.  

Stel een reglement op voor de 

speeltuin die je in opdracht 3 

gemaakt hebt. 

 

3   

5. ….. 

 

 

 

 

 

     

 

 
Opdracht 1a: 

‘Resultaten van de enquête ‘Spel en speelgoed uit de tijd’ 
 

1. Wat was de top drie van de geliefkoosde spelletjes  

  uit de tijd van oma en opa (vóór 1960) ?          
 

2. Wat was de top drie van de geliefkoosde spelletjes 

  uit de tijd van mama en papa (1960 tot 1980) ?  
 

3. Welke materialen werden vooral gebruikt om speel- 

 goed te vervaardigen in de tijd van oma en opa?   
 

4. Welke materialen werden vooral gebruikt om speel- 

 goed te vervaardigen in de tijd van mama en papa?  

 

5. Schrijf twee sporten op van nu, die in de tijd van  

oma en opa nog niet gekend waren. 

 

6. Schrijf twee sporten op van nu, die in de tijd van … 

 

Opdracht 1b: ‘Bikkelspel’      
 

Wat heb je nodig? 5 bikkels (te koop in een 

speelgoedwinkel) of 5 gelijke 
steentjes 

Spelreglement:  

- aantal deelnemers: minimum 2 
- duur van het spel: tot iemand alle opgelegde 

bewegingen in volgorde heeft 

uitgevoerd 
- mogelijke bewegingen : 

  startbeweging 

    - 5 bikkels in de handpalm, opgooien en opvangen 
op de rug van de hand. Terug opgooien en 

opvangen in de handpalm.  

    - de beweging 4 keer herhalen. Bij de eerste 

beurt moet er minstens één bikkel 

overblijven op de rug van de hand. 

De tweede keer twee,… 

    - de gevallen bikkels moeten als volgt 

opgeraapt worden: 

      je gooit één bikkel in de lucht, raapt 

de overblijvende bikkel(s) op én 

vangt de opgegooide bikkel terug 

Opdracht 4: Reglement ‘Het Speelhuisje’ 

 
In ‘Het Speelhuisje’ staan enkele eenvoudige speeltuigen zoals: 3 wippen, 

een hoge en een lage glijbaan, 2 hoge en 2 lage schommels en een loopton.  

Jij wordt directeur van het speelplein. Samen met je drie medewerkers wil je 
een reglement uitwerken. 

Denk zowel aan het gebruik van de speeltuigen, als aan de toegang, het 

onderhoud van het speelplein en andere zaken waar jullie belang willen aan 
hechten.  

…. 
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Demonstraties 

 

 Deze werkvorm spreekt voor zich. Leerkrachten die model staan voor hun 

leerlingen hanteren hiermee een sterke instructietechniek als onderdeel van 

een krachtige leeromgeving. Nochtans heeft deze werkvorm maar waarde 

als de leerkracht niet enkel demonstreert zoals een goochelaar, maar 

bovendien tijd uittrekt om toe te lichten wat hij denkt, waarom hij iets doet, 

waarom hij dat zo doet en niet anders… en de nodige aandacht besteedt aan 

de vragen die zijn demonstratie oproept bij de kinderen. Uiteraard kunnen 

ook buitenstaanders (ouders, grootouders, een bakker, de fanfare,...) een 

demonstratie brengen voor de kinderen vanuit hun interesse, bekwaamheid, 

specialisatie... 

  

Behalve volwassenen kunnen ook de kinderen zelf een demonstratie geven 

van datgene wat ze goed onder de knie hebben. Kinderen tonen maar al te 

graag wat ze kunnen, welke hobby ze hebben en hoe ver ze daarin (kunnen) 

gaan:  

- Een muziekinstrument bespelen, 

- de wijze waarop ze hun postzegel- of andere verzameling verzorgen en 

bijhouden,  

- de technieken die ze geleerd hebben bij een cursus 'Helpertje' van het 

Rode Kruis, 

- experimenten met allerlei materialen of de goocheltrucs die ze kennen 

en kunnen, 

- ... 

 

Documentatie raadplegen 

 

 De tijd dat de leerkracht de enige documentatiebron voor de leerlingen was, 

is stilaan voorbij. Door de werkvorm 'documentatiebron raadplegen' in te 

bouwen, wordt de leerkracht ontheven van die niet te realiseren opdracht, 

namelijk zich opstellen als de allesweter of de wandelende encyclopedie. 

Doet hij dat toch, dan ontneemt hij de kinderen vele kansen om zelfstandig 

en met zin voor eigen leerverantwoordelijkheid verder te ontwikkelen. 

Leerinhoud wordt immers niet enkel meer ingevuld als kennis, maar ook als 

het beheersen van basisvaardigheden. Eén van die basisvaardigheden is juist 

het kunnen raadplegen van documentatie. 

 

In leerplandoel 0.13 vinden we een opsomming van wat we allemaal 

kunnen verwachten van een leerling einde zesde leerjaar. Na het doorlopen 

van het basisonderwijs achten we de meerderheid van de leerlingen in staat 

om doeltreffend gebruik te maken van onder meer: 

- de eigen voorkennis, 

- de kennis van andere kinderen en volwassenen, 

- het te onderzoeken object of fenomeen zelf, 

- kranten, tijdschriften, boeken, naslagwerken en kaarten, 

- grafieken, audiovisuele programma’s en (geautomatiseerde) gegevens-

bestanden, 

- catalogi, (alfabetische) registers, trefwoordenlijsten en inhoudstabellen, 

- atlassen. 

 

Daarnaast achten we het merendeel van de leerlingen eveneens in staat om 

een gesprek te voeren, een kort interview af te nemen en informatie uit een 

jeugdjournaal of kinderkrant te gebruiken. Het zal duidelijk zijn dat 

©



 

____________________________________________________________________________________ 

Wereldoriëntatie                                                                                              Met interactieve werkvormen 

26 

kinderen dergelijke doelstelling niet vanzelf kunnen realiseren. Zij moeten 

daarin sterk begeleid worden, voornamelijk tijdens vele cursorische 

momenten in de taallessen. Het functioneel gebruiken van die vaardigheid 

kan dan een toepassing vinden bij de uitwerking van de verschillende 

thema’s binnen het leergebied Wereldoriëntatie.  

 

Dramatisch spel 

 

 Kinderen krijgen al spelend greep op de wereld en op het leven. In dramatisch spel 

uiten en verwerken kinderen eigen ervaringen, gedragingen, gevoelens en ideeën. 

Naar aanleiding van een thema is dramatisch spel een uitgelezen vorm om in 

allerlei ‘doe-alsof-situaties’ via woord en gebaar, beeld en klank, kortom met al 

hun mogelijkheden, uitdrukking te geven aan wat hen daarin sterk aanspreekt en 

wat ze daarin sterk beleven. Kinderen daarin begeleiden en hen daarin bijsturen 

gebeurt voornamelijk tijdens onderwijstijd voor muzische opvoeding. Deze 

werkvorm kan functioneel gebruikt worden bij de uitwerking van de verschillende 

thema’s binnen het leergebied Wereldoriëntatie. Hij kan eventueel zelfs als 

evaluatievorm dienstig zijn. 

 

Dubbel kringgesprek 

 

 Dit is een variant op de werkvorm 'kringgesprek'. Hierbij wordt de klas in 

(twee) groepen verdeeld. Eén groep voert in een binnenkring het 

kringgesprek uit, terwijl de andere groep in de buitenkring errond zit en een 

opdracht krijgt als observator of notulist. Bijvoorbeeld één kind van de 

buitengroep observeert aan de hand van bepaalde opdrachten één kind dat 

aan de overkant in de binnengroep zit of noteert kort wat dat kind zegt. Na 

een eerste beurt of na een afgesproken tijd kunnen de kringen gewisseld 

worden of wordt er een andere werkvorm toegepast om de gegevens verder 

uit te diepen. 
 

Mogelijke opdrachten voor de observatoren of notulisten: 

- Streep aan hoe dikwijls X (een bepaald kind) aan het woord komt. 

- Trek de pijlen van X naar de kinderen op wie X reageert. 

- Trek de pijlen van X naar de kinderen die op X reageren. 

- Noteer kort wat X zegt. 

- Noteer hoe X reageert: boos, herhalend, sussend,…  

- … 

 

 

Evaluatiegesprek 

 

 Evalueren betekent letterlijk 'de waarde ergens uithalen'. Bij evaluatie 

worden alle aspecten in functie van de doelstelling(en) op een rijtje gezet. 

Willen we weten in welk opzicht kinderen écht veranderd zijn, dan dient de 

evaluatie gericht te zijn op het vaststellen van de mate waarin ze 

geëvolueerd zijn inzake houdingen, competenties, werkwijzen. Vele 

daarvan zijn niet te peilen met een schriftelijke, eenvormige toets. Soms zijn 

levensechte opdrachten nodig om erachter te komen in welke mate een 

leerling gegroeid is. Dat veronderstelt andere evaluatiemethoden dan enkel 

de schriftelijke toets. Observeren van kinderen, levensechte opdrachten, 

gesprekken, opvoeringen, werkstukken, werkverslagen, leerverslagen... 

bieden dan een uitkomst. Aangezien dat voor een leerkracht zeer 

arbeidsintensieve momenten zijn, durven we hier stellen dat voor zulke 

onderdelen er een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen 
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evaluatiemomenten en rapportering. 

 

Gesprek biedt zeker ook een mogelijkheid voor evaluatie. Dat kan 

bijvoorbeeld voor het nakomen van afspraken, het uitvoeren van 

opdrachten, het opnemen van verantwoordelijkheid, de uitwisseling van 

meningen… Daarbij komt niet zozeer de leerinhoud aan bod als wel de 

wijze waarop de kinderen de activiteit hebben ervaren, de opdracht hebben 

uitgevoerd. Een evaluatiegesprek vertoont veel gelijkenis met een 

leergesprek. Mogelijke vragen/items bij een evaluatiegesprek: 

 

 

Naar aanleiding van een leeruitstap/leerwandeling: 

 

- Vertel wat je nog weet over ons bezoek aan... 

- Wat vond je het leukst aan de leeruitstap/leerwandeling? En 

waarom? 

- Welke activiteit zou je zeker niet hernemen? Waarom niet? 

- Wat vond je van de samenwerking met de andere kinderen tijdens 

het bezoek aan...? 

- Wat heb je geleerd tijdens het bezoek? Wat heb je onthouden? 

- Voor we op bezoek gingen bij... wisten we er nog niet zoveel over. 

We hadden de bedoeling om tijdens ons bezoek aan... de volgende 

vragen te stellen:..  

- Welke antwoorden hebben we daarop nu gekregen? 

- ... 

 

 

 

 Naar aanleiding van een groepsopdracht: 
 

- Je hebt samengewerkt met (....). Hoe verliep die samenwerking? 

- Hoe hebben jullie de taken verdeeld? 

- Welke afspraken hebben jullie gemaakt? 

- Heb jij je aan de afspraken gehouden? (Eventueel: Waarom niet? 

Wat was daar de oorzaak van? ...) 

- Hebben de anderen zich aan de afspraken gehouden? (Eventueel: 

Waarom niet? Wat was daar de oorzaak van? ...) 

- Zijn jullie tot een resultaat gekomen? Wat vind je van het resultaat? 

- Wat zou je zeker anders doen bij een volgend groepswerk? 

- ... 

 

 

Expositie 

 

 Zie ‘Tentoonstelling’ 

 

Fotospel 

 

 

 

 

 

 

Het fotospel is een prima werkvorm bij het uitwerken van een thema. Door 

zicht te krijgen op de effecten die bepaalde foto's bij kinderen 

teweegbrengen en door er samen over te praten, verdiept een kind zijn kijk 

op het thema. Het spreekt voor zich dat de keuze van de foto's bij een thema 

zeer belangrijk is voor het al dan niet slagen van deze werkvorm. 
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De klas wordt verdeeld in groepjes van vijf à zes kinderen. Elk groepje 

krijgt een tiental foto's uit kranten, tijdschriften... die nauw aansluiten bij het 

thema waarrond gewerkt wordt. De kinderen bekijken de foto's aandachtig. 

Elk kind kiest er één foto uit die bijzonder aanspreekt, die een situatie 

weergeeft waar het fel tegen gekant is, die een waarde aangeeft die het kind 

belangrijk vindt...  

 

Als iedereen een foto heeft gekozen, worden ze besproken in de kring.  

- Wat vind je leuk of raar aan die foto? 

- Wat spreekt jou daarin aan? 

- Waaraan doet hij jou denken? 

- … 

 

De andere deelnemers uit de groep reageren spontaan en geven 

commentaar. Daarna kan er ook in de grote groep een bespreking gehouden 

worden van enkele (opvallende) foto's: welke gevoelens, reacties, 

herinneringen... roept deze foto op?  

 

Vooral bij situaties en gebeurtenissen met een hoge gevoelswaarde kunnen 

foto’s een suggestieve en concrete wereld oproepen en kinderen aanzetten 

om ervaringen uit te drukken en uit te wisselen. 

 

 

 

 

foto van een mama met een 

pasgeboren baby in het ziekenhuis 

foto van een verliefd koppeltje  

aan de vijver in het park  

foto van een oude oma, omringd 

door haar kleinkinderen 

foto van twee ruziënde kinderen, waarbij het ene 

zeer boos kijkt en het andere erg bang is  
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Fototaal: een mogelijke uitwerking 

 

In het kader van een thema rond ‘Familie’ verzamelen we een aantal foto’s 

waarbij verschillende gezinssituaties en familiegebeurtenissen getoond 

worden. 
 

De leerlingen kunnen eerst een tijdje de foto’s intens bekijken om zich een 

beeld te vormen van de situaties. 
 

Daarna geven we hen de tijd om zich bewust te worden van wat de foto’s 

bij hen oproepen. Dat gebeurt aan de hand van vragen: ‘Waaraan doet de 

foto jou denken? Wat roept hij bij jou op? Welke gevoelens, ideeën, 

situaties…?’ Eventueel kan dat moment schriftelijk verlopen, waarbij de 

leerlingen in korte bewoordingen hun gedachten neerschrijven. 
 

Vervolgens kunnen de ideeën verzameld worden in een bordschema (met 

een woordspin…). Hierin worden opvallende zaken, samenvallende 

punten, duidelijke vragen of problemen… aangeduid. 
 

Uit dat geheel kunnen algemene punten of gegevens voor concrete 

activiteiten gehaald worden om verder mee aan de slag te gaan. 

 

Gasten in de klas 

 

 Soms is het verantwoord een gast in de klas te halen. Voor heel wat 

beroepen en bezigheden is dat een uitstekende manier van werken. Met deze 

werkvorm kunnen we verschillende bedoelingen nastreven.  

- De betrokkenheid van de kinderen verhogen... 

- De deskundigheid van de genodigde (vb. een Rode-Kruishelper, een 

politieman...) aanspreken. Die demonstreert vanuit zijn praktijk omdat 

de leerkracht het misschien niet zo goed kan toelichten of tonen.  

- De kinderen bekomen rechtstreeks levendige informatie van de gast. Ze 

kunnen ingaan op wat ze horen, kunnen vragen stellen, kunnen eigen 

ervaringen meedelen...  

- We brengen de kinderen in contact met een persoon waar ze uit zichzelf 

niet zo gemakkelijk mee te maken hebben... (een vliegtuigpiloot, een 

journalist, een schrijver...) 

- De kinderen komen via een direct betrokkene in contact met een 

maatschappelijke situatie... 
 

Een gast in de klas halen zorgt voor wisselwerking. Daarbij staat de 

informatie van de deskundige wel centraal. Bij zulke activiteiten passen 

uiteraard werkvormen als interview, kringgesprek, vraaggesprek (zie 

hiervoor de betreffende werkvormen). 
 

Het bezoek van een deskundige vraagt een goede voorbereiding zowel van 

de leerkracht als van de kinderen. Ook de deskundige zelf moet zich kunnen 

voorbereiden. Dat vraagt voorafgaandelijk enige afspraak tussen de 

leerkracht en de betrokkene. Hierbij kunnen enkele vragen helpen: 

- Wat is de eigenlijke bedoeling van het bezoek? 

- Over welke leeftijdsgroep gaat het? 

- Wat is er vooraf in de klas reeds gebeurd? 

- Binnen welk thema kadert het bezoek? 

- Welke vragen hebben de kinderen waarop het best een antwoord zou 

komen? 

- Kan de deskundige persoon een antwoord bieden op die vragen? 
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- Hoeveel tijd kan/mag er besteed worden aan het bezoek? 

- Wordt er met de kinderen concreet gewerkt? 

- Voor welke materialen zorgt de school ? Welke kosten zijn er? 

- … 

 

Voorbereiding door de leerkracht met de kinderen: 

- Wie is die persoon? 

- Wat komt die doen? Met welke bedoeling? 

- Hoe past de ontmoeting in onze lessen en activiteiten? 

- Welke vragen stellen we?  

- Of wordt het een gesprek, waarbij de gast al dan niet een demonstratie 

brengt?  

- Welke materialen moeten we voorzien, voorbereiden? 

- ... 

 

...en ook door de gast zelf: 

- Met welke kinderen krijg ik te maken? 

- Waarover zijn ze momenteel bezig in de klas? 

- Wat verwachten de leerkracht en de kinderen van mij? 

- Hoeveel tijd krijg ik in de klas? 

- Welk materiaal is aanwezig in de klas en wat moet ik zelf meenemen? 

- Wat zal ik zeggen en wat zal ik demonstreren? 

- ...  

 

Gesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprekken zijn dé klassieke manier om te communiceren met anderen. Zij 

behouden zeker hun waarde temidden van de brede waaier van andere 

werkvormen. Er zijn allerlei vormen van gesprekken, afhankelijk van het 

aantal mensen dat het woord neemt, van het doel dat we willen bereiken… 

We sommen er hier een aantal op maar streven daarbij geen volledigheid 

na. Allerlei occasionele vormen van spreken die vaak in de schoolpraktijk 

voorkomen, zoals een ongedwongen babbeltje, laten we hier buiten 

beschouwing zonder dat we daarmee iets willen afdoen aan de 

belangrijkheid ervan. 

 

Zo onderscheiden we gesprekken die we bewust op het getouw zetten: 

- beschrijven, spreekbeurt geven, toespraakje houden, navertellen, verslag 

uitbrengen, vertellen, voordragen, voorlezen… 

- interview, telefoongesprek, tweegesprek… 

- groepsgesprek, klassengesprek, (dubbel) kringgesprek, leergesprek, 

onderwijsleergesprek… 

 

Een aantal ervan wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht onder de 

betreffende sleutelwoorden.  

 

Gesneden brood 

 

  

Er komt heel wat ‘kant en klaar’ materiaal toe op de school: allerhande 

lespakketten, informatie, documentatie... Ook de verschillende methodes 

bieden heel wat ‘gesneden brood’.  

Het klakkeloos overnemen van wat aangeboden wordt, kan nare gevolgen 

hebben: 

- niet concreet genoeg naar de eigen klassituatie, 
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- geen rekening houden met de schoolsituatie, 

- de zienswijze van de auteur(s) wordt (onbewust) opgedrongen,  

- niet alle activiteiten/oefeningen passen in de opvatting of werkwijze van 

de leerkracht, 

- van het aangebodene is er slechts een klein deel dat de interesse van de 

kinderen wegdraagt, 

- ... 

 

Daarom is het belangrijk en noodzakelijk ‘gesneden brood’ aan te passen en 

op het aangeboden materiaal te parafraseren, er een eigen invulling en vorm 

aan te geven. De voorgeschotelde materialen kunnen ons op ideeën brengen 

om zelf activiteiten uit te werken en eigen concrete materialen aan te maken 

of op papier te zetten. 

 

‘Gesneden brood’ wordt dus het best gezien als een inspiratiebron. Een 

belangrijk element in onze opdracht is kinderen kritisch leren kijken naar 

wat aangeboden wordt. Het beste voorbeeld kunnen we zelf geven door 

creatief om te gaan met de aanbiedingen van buitenaf. 

 

 

Groepsgesprek 

 

 Hiervoor verwijzen we naar gespreksvormen als kringgesprek, dubbel 

kringgesprek, onderwijsleergesprek… 

 

Hoekenwerk 

 

 Hoekenwerk komt duidelijk tegemoet aan de vraag naar zorgverbreding 

binnen de klas en de school. Het is een werkvorm die zowel naar de 

kinderen als naar de leerkracht extra mogelijkheden biedt. 

 

Aan de kinderen geeft deze werkvorm de mogelijkheid om op een 

zelfstandige manier te werken. Kinderen zijn actief bezig met de opdrachten 

die ze dienen uit te voeren. Ze kunnen op eigen initiatief de volgorde 

bepalen waarin ze de verschillende opdrachten aan bod laten komen en 

kunnen de taken op een eigen tempo uitvoeren. Kinderen kunnen waar 

nodig extra ondersteuning inroepen van hetzij de leerkracht, hetzij een 

medeleerling. 

 

De leerkracht heeft de mogelijkheid om op een efficiënte manier de 

kinderen te stimuleren tot zelfstandigheid. Naast een centraal 

opdrachtenpakket(je) zorgt de leerkracht voor extra oefeningen (‘magjes’) 

of ze kan de oefeningen gedifferentieerd opstellen zodat de leerlingen 

(eventueel begeleid) een keuze kunnen maken.  

 

De leerkracht kan ook tijd vrijmaken voor de ondersteuning van kinderen 

met specifieke noden. Er kan extra hulp geboden worden aan leerlingen met 

moeilijkheden. Maar door de samenstelling van de opdrachten in de 

verschillende hoeken kan ze echter ook kinderen met meer mogelijkheden 

andere inoefenkansen of oefeningen met een hogere moeilijkheidsgraad 

aanbieden. Zo kan de leerkracht op een verantwoorde wijze binnen de klas 

differentiëren.  

 

Bijkomend voordeel van hoekenwerk is dat de werkelijke leer- en werktijd 

van de kinderen vergroot. Deze werkvorm zorgt tevens voor een grotere 
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betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen, wat het geheel van het 

klasgebeuren alleen maar ten goede komt. 

 

Hoekenwerk kunnen we aanwenden om leerlingen op een zelfstandige 

manier met leerinhouden bezig te laten zijn. Belangrijk is dan wel de 

vorderingen van de leerlingen efficiënt en op de voet te volgen, zodat de 

leerkracht precies weet waar elke leerling staat en eventueel de 

noodzakelijke bijsturingen kan doen.  

Hoekenwerk kan ook aangewend worden om leerstof, die klassikaal 

aangebracht of behandeld wordt, individueel of in groepjes te laten 

voorbereiden of verwerken. We denken bijvoorbeeld aan: 

- opzoekwerk rond de evolutie van ‘voertuigen’, ‘landbouw’, ‘woning’... 

- proefjes i.v.m. natuurkundige principes als ‘zinken en drijven’, 

‘uitzetting van materialen’, ‘licht en schaduw’... 

- spelvormen in verband met ‘milieu’ en allerhande (wereld-) 

problematieken... 

- ... 

 

Hoekenwerk heeft enkele belangrijke verschilpunten met contractwerk.  

- Bij hoekenwerk bepaalt de leerkracht over welke opdrachten het gaat. 

Er zijn dus geen onderhandelingen tussen leerling en leerkracht om het 

uiteindelijke pakket opdrachten vast te leggen. 

- Waar contractwerk aandacht heeft voor een individueel te volgen 

traject, is hoekenwerk eerder een klassikaal aanbod in georganiseerde 

hoeken.  

 

Een aantal voorbeelden van opdrachtkaarten voor hoekenwerk in verband 

met dieren. 

 

Opdracht 1: puzzel 

 

Op de kast ligt een puzzel van een vogel. Maak die puzzel samen met een 

vriendje of vriendinnetje. Toon de puzzel aan de juf als hij klaar is. 

 

 

Opdracht 2: observatieopdracht 

 

De kanarievogel van de klas woont in zijn kooi. Bekijk hem eens goed en 

schrijf de dingen uit het lijstje die bij onze vogel passen, op de lijntjes. 

 

Vingers – pluimen - een snavel - ogen – een mond - oren - haren – blauw – 

oranje – vleugels - benen - klauw - geel – pels - poten - kieuwen – neus  
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tracht de vogel na te tekenen op de achterzijde van je werkblad. 
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Opdracht 3: rijmelarij 

 

In de doos bij deze opdracht vind je een blad met drie versjes. Elk versje 

gaat over een dier.  

Nummer 1 gaat over ‘Piet Konijn’. 

Nummer 2 gaat over ‘Kikkertje Kwak’ 

Nummer 3 gaat over ‘Een paardje met een pyjama aan’ 

 

Tracht nu zelf over onze kanarie een versje te maken en daarna voor te 

dragen. Je mag deze opdracht samen met een ander kind van de klas 

uitvoeren. 

 

 

 Voorbeeld van een overzichtsblad voor hoekenwerk 

 

 

Plaats een kruisje in het vakje onder je naam als je een opdracht 

uitgevoerd hebt. 

 

→    Leerlingen  
 

 

 

E
ls

 

P
ie

te
r 

Jo
k
e 

K
ar

el
 

S
v

en
 

 

         

co
n

tr
o

le
-l

k
r.

 

     ↓   Opdrachten 

puzzel  X  X              

observatieopdracht X X X X X           X 

rijmelarij X   X X            

………..                 

………..                 

 

Ideeën verzamelen 

 

 Samen met de kinderen ideeën verzamelen is een belangrijk gegeven in het 

nieuwe leerplan. Als onderdeel van het stappenplan om een thema uit te 

werken dient 'ideeën verzamelen' zijn rechtmatige plaats te krijgen binnen 

de klassenpraktijk. Er zijn verschillende werkvormen om ideeën te 

verzamelen waarvoor dan ook specifieke termen gebruikt worden.  

Bij het verzamelen van ideeën is het belangrijk na te gaan wie er (het best) 

verzamelt. Is het één leerling, is het enkel de leerkracht of is het de 

leerkracht met collega’s of met leerlingen, gebeurt het in grote of in kleine 

groep? Ook belangrijk is of het mondeling dan wel schriftelijk gebeurt. De 

combinatie van perso(o)n(en) en de manier waarop ideeën bijeengebracht 

worden, levert verschillende werkvormen op. 

 

We sommen er een aantal op zonder volledig te willen zijn. Enkele ervan 

lichten we nader toe onder de betreffende sleutelwoorden: 

- beleving  

- bord vol woorden  

- brainstorming 

- carrousel 

- checklist (afpuntlijst) 
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- componentenlijst  

- gesneden brood 

- kijkwijzer met vragen 

- verhalend ontwerpen (storyline) 

- zinvolle relaties leggen  

- … 

 

Inleefspel  

 

 Bij de werkvorm ‘inleefspel’ gaat het erom zich eerst in te werken in een 

bepaalde situatie uit het dagelijks leven, in een bepaalde cultuur, in een 

bepaald historisch tijdvak, in een of andere geografische streek… 

Vervolgens leven ze zich in die situatie in en bootsen hierbij zo getrouw 

mogelijk de situatie na: de omgeving, de kledij, voorwerpen… tot mogelijk 

zelfs de taal toe. De bedoeling is dat kinderen zoveel mogelijk loskomen 

van de eigen concrete leefsituatie en ondergedompeld worden in de nieuwe 

toestand. 

 

Een specifieke variatie is het ‘geïntegreerd’ inleefspel. Hierbij zijn 

professionele begeleiders noodzakelijk. Alhoewel niet zelf te realiseren in 

de klas, wordt er telkens heel wat voorbereiding en samenwerking vereist 

die wél in de eigen klas dient te gebeuren. Deze werkvorm wordt onder 

andere toegepast in Studio Globo (voorheen Kinderwereldatelier en Alians).  
 

Het geïntegreerd inleefspel is een ver doorgedreven simulatiespel in een 

krachtige leeromgeving (bijvoorbeeld met authentieke kledij en materialen, 

levensgrote decors…) onder professionele begeleiding.  Dergelijk spel kent 

een verloop volgens een bepaald scenario dat naargelang van onderwerp en 

bedoeling meer of minder open kan zijn. Er gaat ook een hele voorbereiding 

door de deelnemers aan vooraf. Zo maken ze kennis met de werkelijke 

situatie waarvan men in het simulatiespel bepaalde aspecten zal spelen. 

 

Dergelijk leefspel wordt geïntegreerd genoemd omdat elke deelnemer niet 

alleen betrokken is op de activiteiten uit het dagelijks leven die verbonden 

zijn aan zijn rol (vb. beroep, taken,…) maar ook betrokken is op de hele 

maatschappelijke situatie (met problemen en vreugden) van de groep. Het is 

dus ook een spel waarbij de deelnemers een vrij grote rijpheid moeten 

hebben en verbanden moeten kunnen leggen. Anders ontgaat hen het 

maatschappelijk verband en spelen ze een bepaalde activiteit zonder oog 

voor de context en voor wat ze daaruit precies kunnen leren. De ideale 

leeftijd is 11 à 12 jaar, maar er zijn reeds mogelijkheden vanaf 10 jaar. Voor 

pubers is inleefspel iets minder geschikt omdat ze zich niet graag verkleden 

en zich niet meer zo vlot in het spel gooien als jongere kinderen.  

 

Het geïntegreerd inleefspel onderscheidt zich van drama of toneelspel 

omdat er geen rollen ingestudeerd worden en er geen toeschouwers zijn. Het 

onderscheidt zich van fantasiespel omdat het de bedoeling is de 

werkelijkheid te benaderen om die nog beter te leren kennen (op een wijze 

die duidelijk verschilt van lectuur, studie, video, ontmoetingen en zo meer). 

Het onderscheidt zich van rollenspel omdat er geen uitgeschreven rol is en 

omdat er geen bedoeling is om klaar te zien in interpersoonlijke relaties 

tussen de deelnemers. 
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Concreet bevat een geïntegreerd inleefspel: 

- thuis komen in de ruimte en rolneming (naam, kledij, opdracht) van een 

bepaalde figuur, 

- via concrete taken van het dagelijkse leven van de gekregen of gekozen 

rol zich identificeren met deze figuur (de kinderen doen hierbij niet 

alsof ze bijvoorbeeld koken, naar school gaan, zeep maken, zout 

winnen, enz… maar ze doen het echt met de echte instrumenten en 

ingrediënten, zij het soms in vereenvoudigde vorm), 

- de inleefspel-begeleiders brengen na verloop van tijd, binnen de context 

van de dagelijkse realiteit, waarin kinderen dan reeds voldoende zijn 

ondergedompeld, een moeilijkheid of probleem (van maatschappelijke 

aard) binnen, 

- de kinderen gaan zoeken naar de oorzaken van het voorliggende 

maatschappelijk probleem en zetten de eerste stappen in een proces van 

oplossing en verandering. 

 

Een scenario is nodig omdat de kinderen in een relatief korte tijdspanne van 

één dagdeel worden geconfronteerd met veel verschillende situaties. Dat 

kan enkel als dit niet aan het toeval wordt overgelaten. Het is echter de 

kunst van de inleefspel-begeleiders om via het scenario de kinderen te 

stimuleren om zelf oplossingen te bedenken en uit te werken. Er wordt 

gespeeld op basis van een scenario dat een tijdsverloop aangeeft. Daarbij 

worden elementen ingebracht die zich ook in de realiteit voordoen en die de 

kinderen voor complexe situaties plaatsen. Die moeten ze trachten op te 

lossen. Naarmate dat scenario vordert, wordt het proces indringender 

doordat er situaties geschapen worden waarbij de kinderen emotioneel 

betrokken raken. 

 

Zowel aan de inrichting van de ruimte als het kiezen van een scenario en het 

uitwerken van het voorbereidingspakket gaan een grondige verkenning en 

studie vooraf (o.m. informatievergaring via literatuurstudie, via gesprekken 

met informanten en via eigen verkenning in het land). 

De scenario's (en decors) dienen ook regelmatig aangepast te worden aan de 

nieuwe eisen van de actualiteit en aan de evoluerende speltechnische 

criteria. Die veranderende eisen komen tot uiting dank zij regelmatige 

observaties van de inleefprogramma’s en de evaluatie met de inleefspel-

begeleiders, de kinderen en de leerkrachten. De resultaten van de 

observaties vormen ook het onderwerp van interne vormingsmomenten met 

alle inleefspel-begeleiders. De begeleiders van het inleefspel zijn belangrijk 

om elk  individueel kind maximaal te betrekken in het gebeuren. 

 

De ruimte waarin het atelier is opgebouwd, is bedoeld voor residentieel 

gebruik. In die ruimte is een krachtige leeromgeving (atelier) gecreëerd met 

levenssituaties die uitnodigen tot zelfactiviteit en interactie. Hierbij wordt 

het volgende gezegde in praktijk gebracht: “Wat ik gehoord heb, weet ik. 

Wat ik gezien heb, onthoud ik. Maar wat ik gedaan heb, begrijp ik.” 

 

In die attractief aangeklede ruimte worden groepen ontvangen om iets mee 

te maken dat onmogelijk naar hen toe kan gebracht worden in de school of 

in welk lokaal dan ook. Van bij het binnenkomen worden de kinderen in een 

setting gebracht die verwondering opwekt en aanzet tot exploratie. Op die 

manier wordt al een eerste openheid geïnduceerd. 

 

In die krachtige leeromgeving wordt een simulatiespel opgezet waarbij 

kinderen uitgedaagd worden om van perspectief te wisselen, om te gaan met 
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andere codes en zich flexibel op te stellen. (Met ‘code’ wordt bedoeld: een 

geijkte manier waarop een bepaalde groep mensen met elkaar verbaal en 

non-verbaal communiceert en interageert.) 

 

Wat daar wordt beleefd, is bedoeld als een sterk moment in een langdurig 

leerproces. De leerkracht wordt samen met de kinderen intens betrokken in 

het inleefgebeuren, maar is vooral zelf verantwoordelijk voor de 

begeleiding van het langdurig proces in de klas: voorbereiding, nawerking 

op korte termijn en op lange termijn. 

 

 

Interscolaire contacten 

 

 Zie ‘Briefwisseling’  

 

Interview 

 

 Een interview is een gesprek met als bedoeling door middel van vragen 

informatie op te doen en/of te achterhalen wat er bij iemand leeft aan 

ideeën, visies, meningen...  

 

We onderscheiden verschillende soorten interviews:  

- het informatie-interview: de geïnterviewde kan informatie verstrekken 

(vb. een bakker vertelt over zijn werk, dagindeling,…), 

- het opinie-interview: hierbij wordt gevraagd naar de mening, de 

gevoelens van de geïnterviewde(n) over een bepaald onderwerp (vb. 

wat denken ouders over het organiseren van openluchtklassen in de 

lagere school?), 

- het reclame-interview: de bedoeling is de geïnterviewde of datgene 

waarmee deze bezig is bekendheid te geven (vb. de politieagent 

interviewen over de fietsactie in de gemeente). 

 

Vooraleer deze werkvorm met 'derden' wordt uitgevoerd, is het 

noodzakelijk dat kinderen vragen kunnen formuleren en dat ze vragen 

kunnen en durven stellen aan de leerkracht en aan mekaar. Een 

achterliggende bedoeling van interview is dat kinderen leren luisteren naar 

iemand anders. 
 

Deze werkvorm moet goed voorbereid worden. Daarbij is het nodig de 

kinderen duidelijk te informeren:  

- Wat is een ‘interview’?  

- Hoe verloopt het?  

- Wat gebeurt er met het resultaat?… 

Maar ook:  

- Wie wordt geïnterviewd?  

- Waar gaat het interview door?  

- Welke vragen moeten zeker gesteld worden?  

- Welke afspraken moeten gemaakt worden om het interview af te 

nemen? 

- Gebruiken we een cassetterecorder, een videorecorder?  

- ... 
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Tips voor het opstellen en afnemen van een interview : 

 

1. Schrijf voor jezelf op wat je wil weten. 

 

2. Noteer vervolgens de vragen die je daarvoor zou moeten stellen. 

 

3. Kijk of je vragenlijstje alles omvat wat je wil weten. Kijk ook na of er 

geen overbodige vragen bij staan. 

 

4. Zet de vragen in de goede volgorde, zodat het interview vlot kan 

afgenomen worden. M.a.w. staan de vragen in een logische volgorde? 

 

5. Begroet de persoon die je gaat interviewen. Stel je zelf ook voor en 

verwoord kort de bedoeling van het interview. Het is ook goed te 

zeggen waarvoor de informatie die je van de geïnterviewde verwacht, 

zal dienen.  

 

6. Vraag of je het interview mag opnemen of de gegevens uit het gesprek 

mag opschrijven. 

 

7. Tijdens het interview verwoord je het best niet je eigen mening en laat 

je beter ook niet merken dat je verbaasd bent over de mening van de 

geïnterviewde. 

 

8. Als de geïnterviewde van het onderwerp afwijkt, dan onderbreek je 

niet brutaal. Je tracht wel even kort samen te vatten waarover het gaat 

en stelt eventueel opnieuw je vraag. 

 

9. Durf verder door te vragen als het antwoord onvolledig is of als het 

onduidelijk of oppervlakkig is. 

 

10. Suggereer zelf geen antwoorden. Tracht wel de belangrijke informatie 

uit het interview telkens kort en met eigen woorden weer te geven. Op 

die manier houd je het gesprek in de hand en kan je de rode draad van je 

interview volgen. 

 

Tips voor de verslaggever: 

 

1. Tracht niet alles op te schrijven, maar noteer alleen het belangrijkste. 

2. Spreek af met de interviewer dat hij/zij met de volgende vraag pas 

begint als jij een teken hebt gegeven, dat je het antwoord op de 

voorgaande vraag genoteerd hebt. 

3. Als je het gesprek niet kan volgen, vraag je om even te stoppen. Je kan 

aan de geïnterviewde vragen om het antwoord nog even te herhalen. 

4. Lees, als het interview afgelopen is, de antwoorden die je hebt 

opgeschreven even voor. Als je belangrijke dingen vergeten bent, 

kunnen die eventueel nog aangevuld worden door de geïnterviewde. 

 

 Voorbeeld van een werkblad bij een interview. 

 

 

Interview i.v.m. het beroep van de bakker 

 
 

* Het interview wordt afgenomen door : Lisa Deleener 
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* Geïnterviewde: Bakker Peter Charlie 
 

* Datum en uur: di 28 mei 2002 om 10.45 uur       
 

* Plaats: Bakkergem 
 

* Waarom dit interview?  

In de klas werken we aan het thema 'Lekker eten!?'. Daarbij gaat het 

niet alleen over lekkere voeding, maar ook over de gezondheid van de 

voeding.  

We willen aan enkele mensen die voedsel bereiden, vragen wat ze doen 

om lekkere dingen toch ook gezond te houden. 
 

* Wat gebeurt er met de informatie?  

We gaan van het interview een verslag maken voor onze projectmap.  

Enkele verslagen zullen ook dienen voor een artikel in de klaskrant. 
 

* Vragen:  

   1. Welke soorten brood staan er in de winkel? 
    
   2. Hoe maak je een brood? 
 

   3. Wat is het verschil tussen een wit brood en een bruin brood? 
 

   4. Hoe word je bakker? Wat moet je daarvoor studeren? 
 

   5. Hoe weet je welk brood zoutloos is? 
 

   6.Wanneer slaapt een bakker?  

 

 

Kijkwijzer met vragen 

 

 Eén na één overlopen we de vragen die bij een thema kunnen gesteld 

worden. Vervolgens trachten we die te beantwoorden. Daarbij is een aantal 

variaties mogelijk.  

- Kinderen kunnen elkaar bevragen.  

- De vragen kunnen aanleiding zijn om over een onderwerp van 

gedachten te wisselen. 

- De vragen kunnen de items vormen waarrond tijdens het thema verder 

gewerkt wordt. 

- De vragen die aanvankelijk uitgangspunt waren om het thema uit te 

bouwen, kunnen later als (onderlinge) bevraging dienen om na te gaan 

wat er bij de kinderen bleef hangen in verband met de verschillende 

activiteiten. 

- … 
 

De vragen kunnen gehaald worden uit het leerplan bij de negen 

bestaansdimensies. 

We kunnen ook gebruik maken van een eigen vragenlijst die we bij een 

thema / onderwerp opmaken (zie onderstaand voorbeeld en bijlage 3). 

Een zoekkaart of identificatiekaart voor bomen, paddestoelen... kan 

eveneens goede diensten bewijzen. (Bijvoorbeeld de determinatiekaart voor 

bomen uit ’Een boek vol bomen’ Uitgeverij Altiora, Averbode). 

 

Voorbeeld van werkblad in verband met een thema rond ‘dieren’. 
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- Hoe ziet het eruit? 
 

- Waar leeft het? 
 

- Hoe woont het? 
 

- Hoe is de familie van ... samengesteld? 
 

- Welke geluiden maakt het? 
 

- Hoe loopt het? 
 

- Wat eet het? 
 

- Wat moet ik doen om het te verzorgen? 
 

- Welk nut heeft het voor de mens? 
 

- In welke mate is het een gevaar voor de mens? 
 

- Wat vind ik er zo leuk, lief aan? 

 

- ... 

 

Klasgesprek 

 

 Deze werkvorm is sterk verwant met het kringgesprek. Een klasgesprek 

wordt door de kinderen onderling gevoerd. Het accent ligt vooral op het 

meedelen van persoonlijke ervaringen en belevenissen in verband met 

leerinhouden. De rol van de leerkracht is vooral stimulerend, maar zeker 

niet sturend. Een klasgesprek is efficiënt bij het aanbrengen van een nieuw 

onderwerp. In hoeverre zijn kinderen vertrouwd met een problematiek? Hoe 

staan ze tegenover…? 

De opstelling bij deze werkvorm is niet noodzakelijk een kring, maar kan 

gewoon van op de eigen plaats gebeuren als het om een toevallig gesprek 

gaat. Bij een georganiseerd klasgesprek is de opstelling zo dat de 

deelnemers elkaar kunnen zien. 

 

 

Klaskrant 

 

 Een klaskrant is een ‘instrument’ waarmee de klas naar buiten kan komen 

met wat er intern leeft: Waarmee zijn we bezig? Wat is voor ons belangrijk? 

Wat lukt ons wel en waar valt het wat tegen? Welke (bijzondere) 

activiteiten maken we in de klas mee? Welke speciale gebeurtenissen deden 

zich voor zowel in de klas als thuis bij een medeleerling? Welke projecten 

beleven we? … 

 

In heel wat scholen is de klaskrant nog een papieren instrument, maar meer 

en meer wordt gebruik gemaakt van moderne media om de boodschap door 

te geven naar ouders en andere schoolbetrokkenen. Dankzij internet kunnen 

ook niet-schoolbetrokkenen kennis nemen van wat er in de school leeft. 

Meer nog… Zowel ouders als anderen kunnen via de klassen- of schoolsite 

op het internet reageren op wat ze vernemen uit de elektronische klaskrant.  

 

Belangrijk bij een klaskrant is dat vooral de kinderen zelf aan het woord 

komen. Zij geven weer hoe zij de activiteiten in de klas beleven. Naar 

Mijn lievelingsdier ! 
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aanleiding van een uitstap of een activiteit in de klas kan er interactief 

gewerkt worden (partnerwerk of groepswerk) om tot een neerslag te komen.  

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zal de leerkracht het geheel 

begeleiden, maar naarmate kinderen ouder worden, zullen ze zelfstandiger 

kunnen instaan voor de inhoud, opmaak, illustratie… van de klaskrant.  

 

Ook hierbij is het opnieuw nodig om samen te werken en afspraken te 

maken:  

- Wie maakt de tekst bij…?  

- Wie schrijft het verslag van…? 

- Wie zorgt voor de tekening? 

- Wat komt er op de voorpagina? 

- Welke rubrieken worden voorzien? 

- … 

 

Hoe wordt een klaskrant gemaakt? 

 

 

1. Verzamelen van nieuws 

 

De ervaringen in klas en school zijn de eerste belangrijke gegevens voor 

de klassenkrant. Voor het verzamelen hiervan kunnen afspraken gemaakt 

worden met de kinderen. 

- Zo kan er gezorgd worden voor een redactiemap, waarin de berichtjes 

verzameld worden in het vooruitzicht van de samenstelling van de 

krant. 

- Er worden vaste redactieblaadjes gebruikt met enkele vaste rubrieken 

waaronder de naam van de auteur van het artikel. 

- Een leerling kan aan de berichtjes schrijven op een moment dat hij/zij 

vroeger klaar is met een opdracht. Eventueel kunnen in de loop van een 

periode één of enkele redactiemomenten sowieso voorzien worden om 

aan artikeltjes te werken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een stelles.       

Het redactiewerk kan ook een (deel van een) huistaak zijn… 

Andere bronnen voor nieuws zijn de kranten, tv (bij voorkeur het 

jeugdjournaal) en radio, streekkranten, plaatselijke infoblaadjes… 

 

2. Het nieuws rubriceren 

 

- Om het nieuws te kunnen schikken in de klaskrant wordt het best 

gerubriceerd. Mogelijke rubrieken zijn: 

- klas- en schoolnieuws 

- nieuws van thuis 

- nieuws uit de gemeente en de streek 

- nationaal nieuws 

- internationaal nieuws 

- eventueel:  

een boekenrubriek 

een (korte) rubriek met spelletjes 

een kookrubriek 

een goednieuwsrubriek… 

- Het rubriceren zelf kan gebeuren op een (prik)bord, in mappen of 

dozen… 
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3. Nieuws kiezen 

 

- Niet alles kan zomaar in de klaskrant komen. In de loop van een periode 

komt er dikwijls teveel nieuwsmateriaal samen. En… niet elke inhoud 

is geschikt voor publicatie. 

- Om nieuws te kiezen kunnen enkele criteria gehanteerd worden: 

- Is het nieuws interessant, boeiend, aantrekkelijk voor de lezers? 

- Is de inhoud van het artikel duidelijk voor de lezer. M.a.w. weet de 

lezer enkel door het artikel te lezen waarover het gaat? 

- Is het niet te persoonlijk? Brengt het artikel respect op voor de 

betrokkenen?… 

 

4. Artikels schrijven en samenstellen 
 

- Aanvankelijk is het nodig de kinderen hierin (sterk) te begeleiden. 

Belangrijk is dat alle kinderen de kans krijgen om een bijdrage te 

leveren tot het geheel van de klaskrant.  

Groepswerk lijkt hiervoor een geschikte manier, omdat een kind 

volgens de eigen mogelijkheden inbreng kan hebben: schrijven, 

illustreren met foto’s of tekeningen, schikken van tekst en illustraties… 

- Ook (taal)zwakke leerlingen moeten de kans krijgen om een bijdrage te 

leveren voor het krantje. Net als bij stellen is het dan ook verantwoord 

om op een aanmoedigende manier correcties aan te brengen. Het is 

beter fouten te voorkomen door de kinderen op te volgen tijdens het 

schrijven zelf of ze te laten samenwerken aan een zelfde artikeltje.  

 

5. De lay-out van de krant 
 

Een goede organisatie kan hierbij veel helpen. 

- Werken met vaste rubrieken: 

Vaste rubrieken geven een bepaalde vorm van zekerheid. Kinderen 

weten na (korte) tijd wat elke rubriek inhoudt. Ze kunnen dan ook 

vlotter materiaal, nieuwsgegevens samenbrengen. De vaste rubrieken 

worden het best ook aangegeven met een vaste titel en logo. De 

herkenbaarheid bevordert het hanteren en lezen van de klaskrant.  
 

- Bij de bladschikking wordt gewerkt met afgebakende kolommen. Net 

als in een echte krant wordt het best gezorgd voor een afbakening  

waarbinnen kinderen hun teksten dienen aan te brengen. Met een zelfde 

kolombreedte kan het geheel achteraf ook beter geschikt, geknipt en 

geplakt worden (ook met de pc). 
 

- Illustraties vormen een belangrijk element voor de aantrekkelijkheid van 

een krant. Voor het illustreren van de klaskrant kan gebruik gemaakt 

worden van foto’s of prenten uit kranten, weekbladen, folders… Ook is 

heel wat materiaal van het internet bruikbaar. Soms zal slechts een 

detail van een prent of foto nuttig zijn. Hiervoor kunnen we gebruik 

maken van een rechthoekig of vierkant ‘vensterkaartje’. Op andere 

momenten zal een verkleining of vergroting van een foto of prent nodig 

zijn. Illustreren van de klaskrant kan ook gebeuren met tekeningen van 

de kinderen zelf. Een gelegenheid om creatieve capaciteiten van 

kinderen aan te spreken en… de klaskrant wordt nog meer van en voor 

de kinderen. Opgelet! Voor het illustreren van een klaskrant dienen we 

te wijzen op een verantwoord gebruik en op de wettelijke voorschriften 

dienaangaande. 
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 Bij het maken van een klaskrant komen uiteraard nog een aantal andere 

activiteiten om de hoek kijken: 

- Welke naam geven we aan onze krant? En welk logo gebruiken we? 

- Zijn we vooruitziend en maken we afspraken bij leeruitstappen wie een 

verslag schrijft en wie illustraties maakt of foto’s neemt voor de krant? 

- Hoe organiseren we het aanmaken van de nodige exemplaren? Denken 

we ook aan de financiële gevolgen van een krant? Vragen we een 

bijdrage voor een krantje? Met of zonder abonnement? Maken we 

hierover afspraken met de directie…? 

- ... 

 

 

Kringgesprek 

 

 In principe zitten de kinderen bij deze werkvorm in een kring, alhoewel dat 

niet zo letterlijk te interpreteren is. Het is evenwel belangrijk dat de 

deelnemers aan het gesprek elkaar kunnen zien om zo vlot mogelijk te 

communiceren. 
 

Voor een kringgesprek is een ingerichte 'praathoek' aangewezen, maar niet 

noodzakelijk. Ook de leerkracht zit in de kring en is deel van de groep. Het 

gesprek gaat over een onderwerp, dat aansluit bij ervaringen en 

belevenissen van de kinderen.   
 

De bedoeling van deze werkvorm is dubbel. Enerzijds is er het sociaal-

emotionele aspect. Kinderen worden gestimuleerd om hun ideeën, 

gedachten, meningen te durven en te kunnen uiten. Ze leren ook luisteren 

naar anderen en de mening van anderen respecteren en appreciëren. 

Anderzijds is deze werkvorm geschikt om te kinderen te bevragen over wat 

ze reeds weten over het onderwerp (beginsituatie) en wat ze er graag over te 

weten zouden komen. Met andere woorden zowel proces als product zijn 

belangrijk binnen deze werkvorm.  
 

Een echt kringgesprek is niet haalbaar met de jongste kleuters. Bij oudere 

kleuters kan er met een beperkt groepje (maximaal zes kinderen) gewerkt 

worden. Ook in de lagere school werk je beter met niet te grote groepen om 

alle kinderen spreekkansen te geven. Aanvankelijk is het misschien nodig 

wat sturend op te treden: beurten geven, vragen stellen... Achteraf kan de 

leerkracht een meer stimulerende rol vervullen. Om alle kinderen de kans te 

geven aan het woord te komen, kan een eenvoudig hulpmiddeltje gebruikt 

worden zoals het doorgeven van een voorwerp (spreekpop, tennisbal …). 

 
  

     

 

                                       H 

 

   G    A (heeft spreekpop) 

 

 

   F         B 

 

 

  E    C 

 

   D 
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In bovenstaande tekening: 

- is A de spreker die de spreekpop heeft bij het begin van het gesprek, 

- betekent de pijl telkens: ‘… geeft de spreekpop door aan…’, 

- is A de eerste die reageert op het onderwerp van het kringgesprek, 

- geeft A de spreekpop door aan C die ze op zijn beurt aan F geeft, 

- zit B zit wel in de kring maar heeft geen inbreng, 

- komt A driemaal aan het woord. 

 

 

 

Leercontract 

 

 Dit is een werkvorm die eerder in het secundair onderwijs thuishoort.  

De basis hiertoe wordt gelegd in de lagere school in de vorm van 

contractwerk (Zie ‘Contractwerk’). 

 

Leergesprek 

 

 Bij een leergesprek staan het eigen leren en werken van het kind centraal. 

Het sluit aan bij het leren zelf, de studiemethode, het uitvoeren van 

opdrachten. Daarbij komt een aantal specifieke vragen aan bod. Hoe ben je 

tot een oplossing gekomen? Hoe ben je te werk gegaan? Welke 

moeilijkheden heb je daarbij ondervonden?… De bedoeling van een 

leergesprek is het kind te doen ervaren hoe het zijn werkwijze, zijn 

studiemethode kan verbeteren. Daardoor kan het kind ervaren en inzien dat 

een andere manier van aanpakken beter, efficiënter, eenvoudiger… is. Een 

leergesprek sluit aan bij een foutenanalyse en is vooral van toepassing bij 

oudere kinderen. 

 

Leeruitstap 

 

 De omgeving, de eigen realiteit van het kind is het uitgangspunt voor het 

ervaren en leren. Daarom is het nuttig, noodzakelijk, verantwoord om met 

kinderen zoveel mogelijk de realiteit te beleven. 

  

Een leeruitstap biedt de mogelijkheid om heel directe en levensechte 

informatie op te steken. Leerlingen kunnen zien en ervaren hoe de realiteit 

is, hoe iets gemaakt wordt, hoe iemand te werk gaat, hoe de 

omstandigheden ter plaatse zijn,… Daardoor krijgen kinderen een betere 

kijk op wat er werkelijk rondom hen gebeurt. Door de concrete situatie in de 

(directe) omgeving waar te nemen, te ervaren… door de concrete materialen 

te hanteren, ontdekt het kind de waarde en betekenis van de dingen en krijgt 

het stilaan een beter en meer realistisch beeld van zijn leefwereld. De 

confrontatie met ‘problemen’ uit hun leefwereld wekt de interesse van de 

kinderen. Ze worden gestimuleerd om verder te zoeken. Uiteraard gaan ze 

elkaar daarbij ook beïnvloeden, verrijken… 

 

Een leeruitstap vraagt een goede voorbereiding zowel van de leerkracht als 

van de leerlingen.  Er worden opdrachten geformuleerd om tijdens de 

leeruitstap uit te voeren. De bedoeling is immers dat de kinderen ‘leren’ ook 

al gebruiken we veelal de term ‘wandelen’.  

 

Na de leeruitstap worden gegevens ervan verwerkt in activiteiten. Mogelijke 

vormen van verwerking zijn: een fotoreportage, een klankopname, een 

©



 

____________________________________________________________________________________ 

Wereldoriëntatie                                                                                              Met interactieve werkvormen 

44 

verslag voor de schoolkrant, een tentoonstelling of toontafel met verzameld 

materiaal of (creatieve) verwerkingen van de uitstap… 

 

 

Levend hoekje 

 

 Een levend hoekje kan zowel in als buiten de klas gemaakt worden. In de 

klas kan dat onder de vorm van een aquarium, een terrarium, een 

insectarium, allerlei bloempotten met wilde planten of met sierplanten… Op 

de speelplaats kan dat een plantenhoek(je), een groentetuin(tje), een vijver 

zijn. 
 

Een levend hoekje moet in twee opzichten ‘levend’ zijn. 

- Het bevat ‘levende wezens’ (dieren en/of planten), maar daar kunnen 

uiteraard ook grondsoorten, ertsen, stenen… in voorkomen. 

- ‘Levend’ houdt ook in dat de inhoud ervan niet het hele jaar dezelfde 

blijft, maar voortdurend wisselt. Er gaan planten en dieren weg, maar er 

komen andere in de plaats. 
 

Het is van belang alleen die planten, dieren en dingen in het levend hoekje 

samen te brengen, die werkelijk didactisch aan bod komen in de klas. 

Overvloed schaadt, ook hier! Niet alles kan in een zelfde klas voorhanden 

zijn. Het komt erop aan afspraken te maken in de basisschool zodat er voor 

de leerlingen voldoende mogelijkheden zijn om de veelvuldige rijkdom van 

de natuur reëel te ervaren. 
 

Een voorbeeld: beschrijving van een insectarium. 

 

Gewone dozen die men aan de bovenzijde afdekt met gaas, kunnen als 

insectarium dienst doen. In een glazen bokaal kan men echter beter 

observeren. Men vult de doos of de bokaal voor ongeveer de helft met 

bladaarde, grind en kiezel.  Aan de oppervlakte brengt men wat gras, wat 

mos en een enkele bloeiplant. Ook een stuk vermolmd hout past hierbij. 

Men mag echter het insectarium niet te sterk vullen, omdat anders de 

waarnemingen moeilijker worden. Een blikje met water is onmisbaar. 

Interessante dieren voor het insectarium zijn: mestkevers, de krekel, de 

sabelsprinkhaan, de veenmol, de kniptor. Bijen, wespen en hommels kan 

men het best een tijdje in afzonderlijke stolpen bewaren en voeden met 

zoetigheid. 

Van alle insecten die men mee naar de klas brengt zal men echter het meest 

genoegen beleven aan de rupsen. Ze laten zich zeer gemakkelijk houden als 

we maar zorgen voor bladeren van de plant waarop we ze gevangen 

hebben. Als rupsen voldoende gegeten hebben, gaan ze zich verpoppen. Bij 

voorkeur neemt men de rupsen die reeds dik zijn: men hoeft dan niet zo 

lang voedsel aan te voeren en het proces verloopt tamelijk vlug. 
 

(Na verloop van tijd en vooral bij een vakantieperiode, zullen we ervoor zorgen dat ons 

‘hoekje’ in leven blijft.  We geven de diertjes dan de vrijheid terug of nemen ze mee naar 

huis.) 

 

Mensen bezoeken 

 

 Bij ‘gasten in de klas’ halen we de deskundige uit zijn omgeving. Voor heel 

wat beroepen en bezigheden en afhankelijk van de bedoeling van de 

leerkracht kan dat een mogelijkheid zijn. Maar eigenlijk is het altijd beter 

(en som zelfs noodzakelijk) de deskundige in zijn eigen omgeving op te 
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zoeken om beter het verhaal/de context te begrijpen.  

 

Net als bij ‘gasten in de klas’ vraagt het bezoek aan een deskundige een 

goede voorbereiding, zowel van de leerkracht als van de kinderen. Ook de 

deskundige zelf moet zich kunnen voorbereiden. Dat vraagt 

voorafgaandelijk enige afspraak tussen de leerkracht en de betrokkene. 

Hierbij kunnen enkele vragen helpen: 

- Wat is de eigenlijke bedoeling van het bezoek? 

- Over welke leeftijdsgroep gaat het? 

- Wat is er vooraf in de klas reeds gebeurd? 

- Binnen welk thema kadert het bezoek? 

- Welke vragen hebben de kinderen waarop het best een antwoord zou 

komen? 

- Kan de te bezoeken persoon een antwoord bieden op die vragen? 

- Hoeveel tijd kunnen/mogen we besteden aan het bezoek? 

- Kunnen de kinderen concrete activiteiten bijwonen, beleven, 

uitvoeren…? 

- … 
 

De bedoeling van deze werkvorm is dat kinderen niet enkel informatie 

bekomen van de deskundige, maar ook dat ze kunnen ingaan op wat ze 

horen, vragen kunnen stellen, eigen ervaringen kunnen meedelen... Het is 

duidelijk een wisselwerking waarbij de informatie vanuit de deskundige wel 

centraal staat. Bij zulke activiteiten passen uiteraard werkvormen als 

interview, kringgesprek, vraaggesprek…  

 

Mondelinge carrousel 

 

 Voor de bedoeling van een carrousel en de wijze waarop de werkvorm 

verloopt, verwijzen we naar het sleutelwoord 'carrousel'. 
 

Bij een mondelinge carrousel zitten de deelnemers gelijk verdeeld in een 

binnen- en een buitenkring. De kinderen van de buitenkring blijven zitten en 

die van de binnenkring verplaatsen zich telkens een stoel verder in de 

afgesproken richting. Ook de tijd voor een spreek- en discussiemoment 

tussen twee kinderen wordt afgesproken.  

 

Nadat de persoon van de buitenkring zijn mening heeft verwoord, kan de 

persoon van de binnenkring daarop reageren al of niet met inachtneming 

van wat hij bij de vorige persoon heeft gezegd of vernomen. Na een 

afgesproken aantal beurten wordt de carrousel stopgezet.  

 

Hierna kunnen de kinderen de ideeën die tijdens de gespreksmomenten aan 

bod kwamen, op een blad papier of op het bord kort noteren. Eventueel 

kunnen hieruit ideeën geput worden voor verdere uitwerking in een thema. 

 

Musea bezoeken 

 

 Een museum, evenals tentoonstellingen bezoeken, zal meestal geleid 

gebeuren: een gids begeleidt de leerlingen en gaat gericht toelichten wat 

over de getoonde (museum)stukken te vertellen valt. Uiteraard kan ook de 

leerkracht – na persoonlijke voorbereiding - de rondleiding in het museum 

op zich nemen. 

 

In heel wat musea bestaat er, naast de (onderlegde) gids, een educatieve 
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dienst om op het niveau van de kinderen de activiteiten van het museum toe 

te lichten. Ook worden er ateliers ingericht om de kinderen op een concrete 

manier rond de materie van het museum te laten werken. Beide zijn zeer 

goede initiatieven, waarop heel wat basisscholen positief trachten in te 

spelen. 

 

Een museumbezoek hoeft echter niet steeds ‘geleid’ te verlopen in de strikte 

zin van het woord. We kunnen onze kinderen ook vrij laten waarnemen 

(horen, zien, ruiken, proeven, voelen), waarbij ze hun indrukken vastleggen 

door middel van een tekst(je), een tekening, gedicht, collage, commentaar 

bij foto’s uit het museum…  

Ook kunnen hier mondelinge werkvormen toegepast worden zoals kring-

gesprek, stellingenspel, rollenspel… Hierbij kunnen zowel inhoudelijke 

aspecten als meningen, gevoelens… aan bod komen. 

 
 

‘Andere’ opdrachten bij een bezoek aan een museum, tentoonstelling…: 

* Teken … (schilderij, voorwerp,…) na op je blad. 

 

* Ga eens aan de kant van de tentoonstellingsruimte zitten. Bekijk de 

bezoekers. Beschrijf hoe ze zich gedragen, wat ze doen… 

____________________________________________________ 

 

* Schrijf een kort tekstje bij het schilderij, het voorwerp, de tekening… van 

je keuze… 

____________________________________________________ 

 

* Bekijk aandachtig … (schilderij, tekening, voorwerp…). Noteer wat je er 

mooi aan vindt. Noteer ook wat je er minder mooi aan vindt. 

                      mooi:                                           niet mooi: 

________________________   ___________________________ 

 

* Wat zou de kunstenaar bedoeld hebben? 

____________________________________________________ 

 

* Kies een voorwerp uit. Denk er even over na. Probeer eens aan enkele 

vrienden commentaar te geven bij het voorwerp. Tracht je daarbij in te 

leven in de rol van gids. 

 

* … 

 

Muurkrant 

 

 De bedoeling van een muurkrant is een overzicht te geven van wat er in 

verband met het thema aan bod is gekomen. De krant kan groeien tijdens de 

dag zelf of hij kan de dag nadien samengesteld worden met materialen die 

de kinderen (thuis) verder hebben uitgewerkt of neergeschreven. 

 

Een muurkrant kan op verschillende manieren aangewend worden binnen 

een thema. 

- Als instap of sfeerschepping:  

In het vooruitzicht van een thema worden de kinderen er warm voor 

gemaakt door op een grote muurflap (of een bord) allerlei elementen 

van het thema samen te brengen. Dat kan door de leerkracht opgestart 

worden, maar het zal het  een activiteit van de leerlingen zijn. Behalve 
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informatie verzamelen krijgen de kinderen ook de mogelijkheid om zelf 

een tekstje of artikeltje te schrijven. Voor de leerkracht betekent die 

muurkrant een bron van informatie over de beginsituatie van de 

kinderen. Waarmee zijn ze bezig? Wat weten ze al en wat nog niet? Met 

welke vragen zitten ze? Waar gaat  hun interesse naar uit?… 

 

- Als neerslag of informatiedoorstroming tijdens het thema: 

In de loop van een thema gebeuren er allerlei activiteiten waarover 

verslag kan uitgebracht worden. Er worden foto’s of tekeningen 

gemaakt van wat kinderen beleven… Al die dingen komen dag na dag 

op de muurkrant, zodat na de themaperiode een overzicht gegroeid is. 

De verschillende muurkranten kunnen dan als synthese  gebruikt 

worden. 

  

Om een muurkrant invulling te geven, kan er een beurtrol afgesproken 

worden. Niet alle kinderen moeten/kunnen elke dag aan bod komen. Ze 

hoeven niet allemaal op dezelfde manier te werk te gaan of een zelfde 

‘techniek’ te gebruiken. De ene zal tekenen, de andere een tekst schrijven, 

nog een andere een gedicht… Er kan met foto’s en prenten, met 

krantenknipsels of –titels gewerkt worden. Eventueel kan het zelfs 

driedimensionaal. 

 

 

Muzische expressievormen 

 

 We gebruiken allerhande expressievormen om de inhoud die in een thema 

aan bod kwam, te verwerken.  Zo denken we aan tekenen, boetseren, 

knutselen, uitbeelden, zingen, met woorden beschrijven (al dan niet in 

versvorm), dramatiseren… We vinden dat expliciet vermeld in het 

leerplandoel 3.6. Al die expressievormen krijgen een (omstandige) 

toelichting in de deelleerplannen van Muzische Opvoeding. 

 

 

Navertellen (herformuleren) 

 

 Navertellen is eigenlijk een eenvoudige werkvorm, waarbij het kind zelf 

geen nieuwe informatie moet bedenken of overbrengen. Het dient enkel te 

vertellen wat het beleefd, gehoord, ervaren heeft bij een beleving, een 

verhaal, een boek, een teeveeprogramma… Navertellen wordt het best 

geïntegreerd aangeboden. Dat wil zeggen kort na de beleving, het lezen van 

het verhaal… 

 

 

Onderwijsleergesprek 

 

 Bij deze gespreksvorm heeft de leerkracht duidelijk de leiding. Door middel 

van een logische en gestructureerde vraag- en antwoordtechniek wordt een 

bepaalde leerinhoud behandeld en/of worden stapsgewijs bepaalde inzichten 

verworven. Een onderwijsleergesprek kan bedoeld zijn om de kinderen een 

leerinhoud beter te laten beheersen, maar ook om nieuwe leerstof aan te 

brengen. Tijdens het gesprek kunnen oplossingsmethoden doorgegeven 

worden, verhelderd, verbeterd… Deze werkvorm kan in de hele basisschool 

toegepast worden. 
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Ontdekdozen 

 

 Een belangrijk element om de interesse van kinderen te stimuleren, is hen 

allerlei zaken zelf te laten vaststellen. In het leerplan wordt met ‘vaststellen’ 

bedoeld: aanwijzen, aflezen, meten, opzoeken… en ook ontdekken. Vanuit 

hun waarnemingen en vragen hebben kinderen vaak nood aan bijkomende 

informatie en/of onderzoek. Het is dan ook een positief punt als in de klas 

(de school) mogelijkheden voorzien worden om kinderen te laten 

experimenteren en ontdekken. We denken hierbij onder andere aan allerlei 

experimenteersets, ontdekdozen... die in de handel te verkrijgen zijn maar 

ook door leerkrachten zelf samengesteld kunnen worden. 
 

Door te werken met ontdekdozen kunnen we verschillende doelen uit het 

leerplan aan bod laten komen. Denken we maar aan: 

- Kinderen kunnen een constructieactiviteit of een bereiding correct 

uitvoeren. Dat houdt onder meer in dat ze zich bereid tonen om veilig 

om te gaan met materialen en gereedschap van de klas (6.13). 

- Kinderen kunnen gebruik maken van hun kennis over en vaardigheid  in 

techniek om een constructie uit elkaar te halen of in elkaar te zetten. 

Dat houdt onder meer in dat ze 

- kunnen bevestigen, snijden, 

- zich bereid tonen nauwkeurig, veilig … te werken (6.14). 
 

Door het gebruik van een experimenteerset komen kinderen zelf tot de 

ontdekking: 

- hoe iets functioneert,  

- uit welke onderdelen iets bestaat, 

- hoe iets uit mekaar kan en terug in elkaar moet. 

 

Ontdekhoeken/ontdektafel  

 

 In het vooruitzicht van een thema/onderwerp kan in de klas een 

ontdekhoek(je) worden ingericht waarin zowel leerkracht als leerlingen 

allerlei elementen in verband met dat thema/onderwerp bij mekaar brengen. 

Gaandeweg groeit de interesse van de kinderen en ontdekken ze heel wat 

wetenswaardigheden over het thema. Een extra stimulans kan zijn dat een 

kind aan de anderen bijkomende informatie en toelichting verschaft over het 

meegebrachte voorwerp. Bij contractwerk of tijdens de momenten van 

hoekenwerk kan voor een ‘ontdekopdracht’ gezorgd worden, waarbij 

kinderen individueel (of in partnerwerk) een onderzoek of een experiment 

uitvoeren met materiaal uit de ontdekhoek. 

 

Om de kinderen de kans te geven inbreng te hebben in het thema kunnen we 

een ‘ontdektafel’ inrichten. De leerkracht kan bijvoorbeeld bij wijze van 

instap starten met de ontdektafel door zelf enkele elementen op de tafel te 

voorzien. De bedoeling is om allerlei materiaal (voorwerpen, prenten, foto’s, 

krantenknipsels…) samen te brengen.  

 

Er kunnen beperkingen ingevoerd worden wat betreft : 

- het aantal: bijvoorbeeld iedereen brengt één element mee, 

- de tijd: bijvoorbeeld de kinderen krijgen tot vrijdag de tijd om materiaal 

te verzamelen, 

- aard: bijvoorbeeld enkel voorwerpen of enkel titels uit kranten of 

tijdschriften…  

- … 
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Door zo materiaal in verband met een thema samen te brengen, ontdekken de 

kinderen stilaan heel wat mogelijkheden binnen het thema en krijgt het een 

ruime(re) vulling. De mogelijkheid bestaat ook dat de inhoud van de 

ontdektafel door het thema groeit en dat elk kind ‘iets’ meebrengt om aan de 

anderen uit te leggen. 

 

Aan de hand van het samengebrachte materiaal : 

- kan een gesprek/discussie ontstaan in verband met het thema, 

- kunnen vragen gesteld worden, die uitgangsvragen zullen zijn voor een 

verdere werking, 

- kan een keuze gemaakt worden met welke elementen/voorwerpen verder 

gewerkt wordt, 

- … 

 

Een mogelijk ‘instrument’ bij de ontdekhoek of ontdektafel is de ‘voeldoos’. 

Dat is een (houten) bakje met een doorzichtige voorkant en aan de zijkanten 

telkens een opening voor de handen. Een voeldoos is verkrijgbaar bij heel wat 

uitgevers van schoolmateriaal. In verband met een thema brengt elk kind één 

voorwerp mee. Eventueel zorgt de leerkracht bijkomend voor een aantal 

voorwerpen. Eén kind stelt zich op achter de doos en voelt aan het voorwerp. 

Het stelt vragen aan de anderen om meer informatie te verkrijgen. De anderen 

kunnen het voorwerp zien door de doorzichtige voorkant. Eventueel kan ook 

een groepje samenwerken en vragen stellen aan de anderen om het voorwerp 

te herkennen. 

 

Ontdekpad 

 

 ‘Wat kinderen via de zintuigen waarnemen, zal beter beklijven.’ Een 

uitspraak die veel waarheid bevat. Inderdaad, wat kinderen concreet 

waarnemen en zelf  proeven, ruiken, zien, voelen, horen, zullen ze beter in 

zich opnemen. Kinderen de kans geven om al hun zintuigen te gebruiken, is 

dan ook belangrijk in het geheel van ons onderwijs.  

 

 In verband met zintuiglijke waarneming zijn er heel wat mogelijke 

activiteiten. Zo kunnen we een voelpad, een ruikpad, een ontdekpad, een 

geluidspad… opzetten. Twee voorbeelden. 

 

- Het ontdekpad:  

Kinderen maken gebruik van al hun zintuigen om hun omgeving waar te 

nemen. Zo kan in de (ruime) omgeving van de school een ontdekpad 

uitgestippeld worden dat op verscheidene tijdstippen door de basisschool 

gebruikt wordt. Afhankelijk van de leeftijd zullen kinderen andere 

‘zintuiglijke ontdekkingen’ doen in hun omgeving. Op een eenvoudige 

manier kunnen ze hun waarnemingen noteren (en eventueel vergelijken met 

vroegere waarnemingen in dezelfde omgeving). 

In bijlage 4 is een voorbeeld van een werkblad opgenomen om de 

waarnemingen tijdens een ‘ontdekpad’ te noteren. 

 

- Een geluidspad:   

Kinderen oefenen op het gebruik van één zintuig, in dit geval het gehoor. In 

elke gemeente kan zo’n pad uitgestippeld worden. In de buurt en de verdere 

omgeving van elke school zijn er ongetwijfeld geluidsintensieve maar ook 

geluidsarme punten. Dat wil zeggen: punten, plaatsen waar gericht 

geobserveerd kan worden naar de aard, de sterkte, het typische… van 
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geluiden: stille, harde, zware, natuurlijke… geluiden, de stilte op zich… het 

helse lawaai, het eentonige, het ritmische... 

 

Openluchtschool 

 

 Met openluchtschool bedoelen we alle vormen van openluchtklassen (zee-, 

bos-, boerderij-, sneeuwklassen…). Net als bij een leerwandeling is het de 

bedoeling dat kinderen met de realiteit kennismaken en er volledig in 

ondergedompeld worden. Zij het dan voor een langere periode. 

 

Naast het ervaren van en het omgaan met de levensechte realiteit, geeft de 

openluchtschool de kinderen eveneens de gelegenheid om, zeker op sociaal 

gebied, heel wat andere ervaringen op te doen dan in een gewone 

klassituatie. Tijdens een openluchtschoolperiode worden heel wat 

verschillende en gecombineerde werkvormen gehanteerd. 

 

Opvoeringen 

 

 Hiervoor verwijzen we naar alle deelleerplannen van Muzische Opvoeding. 

 

Poppenspel 

 

 In een poppenspel worden kinderen actief betrokken bij het bedenken, de 

ontwikkeling en de afloop van een verhaal. In een voortdurende dialoog 

kunnen de kinderen het handelingsverloop van het poppenspel beïnvloeden. 

Hierbij worden communicatieve vaardigheden geoefend en hebben ze zeker 

ook de mogelijkheid om zich in te leven in gevoelens als pijn, verdriet, 

vreugde...  

 

De leerkracht kan zelf poppenspel spelen. Daarbij is het nuttig een scenario 

te hanteren dat handelt over een voorval of een gebeurtenis uit de klas, uit 

het thema/onderwerp waaraan men werkt, een verhaal...  Om de kinderen 

zoveel mogelijk tot inbreng te stimuleren, is het best zich te houden aan een 

algemeen en zeer open schema om op hun reacties te kunnen ingaan. Ook is 

het best in het poppenspel voortdurend problemen te creëren waarvoor je op 

de kinderen een beroep moet doen om ze op te lossen. Ook de leerlingen 

kunnen het poppenspel voorbereiden en zelf spelen. Aanvankelijk samen 

met de leerkracht, achteraf zelfstandig. 

  

Naast het bepalen van het onderwerp (een voorval, een gebeurtenis, een 

verhaal uit wereldoriëntatie of godsdienst...) kunnen de kinderen ideeën 

verzamelen en de kern van het verhaal bepalen. Vooraleer het poppenspel te 

brengen voor de medeleerlingen of andere klassen wordt er in beperktere 

groep geoefend om met de poppen het verhaal te spelen.  Zodoende kunnen 

reacties en inbreng van de toeschouwers reeds ingeschat worden. 

 

Erg jonge kinderen zijn eigenlijk nog niet echt aan poppenkast toe. Zij 

hebben nog teveel nood aan de directe aanwezigheid van de leerkracht. De 

knuffel en de klaspop zullen hier het best gebruikt worden om in dialoog te 

treden met de peuters/kleuters. Naarmate de kleuters ouder worden, kan de 

afstand tussen de ‘pop met leerkracht’ en de kinderen vergroot worden. Het 

kan nuttig en stimulerend zijn de poppen van het poppenspel ook in de 

speelhoeken te laten gebruiken om spontane interactie tussen kinderen in de 

hand te werken en te vergemakkelijken. 
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Variaties op poppenspel zijn: 

- vingerpoppenspel, 

- handpantomime, 

- schaduwspel met de hand, 

- maskerspel, 

- schimmenspel, 

- tafelpoppenspel, 

- ... 

 

Ook wat de poppen zelf betreft zijn er heel wat variaties mogelijk: 

- vingers en handen zelf, 

- vingerpoppen, 

- schaduwpoppen, 

- marionetten, 

- stapoppen, 

- knooppoppen, 

- poppen gemaakt van ballonnen, lappen, kokers, klei, piepschuim, 

papierdeeg ... 

 

 

Rollenspel 

 

 Bij rollenspel gaat het erom dat kinderen een stukje werkelijkheid 

exploreren en hun sociaal handelingsvermogen vergroten. Via een 

rollenspel: 

- leren kinderen inzien dat in onze samenleving rollen bestaan en dat elke 

mens zijn rol kan spelen in het groepsgebeuren, 

- ervaren kinderen hoe conflicten ontstaan of hoe ze opgelost kunnen 

worden, waardoor het probleemoplossend denken wordt gestimuleerd, 

- leren kinderen omgaan met hun eigen rol en krijgen ze meer inzicht in 

de rol van anderen, 

- krijgen ze de kans zich in te leven in een rol. 

 

Een rollenspel komt niet zomaar uit de lucht vallen. De leerkracht heeft een 

duidelijke bedoeling met deze werkvorm. Het is meer dan maar wat 

tijdverdrijf en wat ‘toneeltje spelen’. Met andere woorden: er moet een 

duidelijke reden zijn waarbij rollenspel een functie heeft. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn: duidelijkheid brengen, nieuwe leerinhoud verwerken, een 

onderwerp creatief benaderen, een ‘probleem’ oplossen… 

 

De voorbereiding wordt door de leerkracht uitgewerkt en kan onder andere 

bestaan uit:  

- nagaan of kinderen reeds ervaring hebben met rollenspel, 

- de rollen omschrijven, 

- opdrachten voor de toeschouwers bedenken, 

- zorgen voor een geschikte speelruimte, 

- instructies die belangrijk zijn, extra aanduiden. 

 

Die instructies kunnen gaan over: 

- het verduidelijken van het doel van het rollenspel, 

- het schetsen van de spelsituatie, zodat de kinderen weten waarover het 

gaat, 

- de rollen verdelen, 

- afspraken maken met de betrokkenen om het rollenspel zo vlot mogelijk 

te laten verlopen. 
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Na de uitvoering van het rollenspel volgt uiteraard een nabespreking 

waarbij zowel spelers als toeschouwers aan bod komen. De nabespreking 

kan gestart worden vanuit een algemene vraag ‘Wat vond je van het spel? 

Maar dergelijke nabespreking kan het best gestuurd worden aan de hand 

van meer concrete vragen. Bijvoorbeeld:  

- Wat vond je belangrijk? 

- Hoe zou jij reageren in .... situatie?  

- Op welke manier heeft Sandra getoond dat…?  

- ...  

Nadien kan er met de groep ingegaan worden op een bepaald fragment uit 

het spel. Eventueel wordt een bepaalde rol eruit gelicht om te bespreken. 
   

Volgende aandachtspunten kunnen een belangrijke meerwaarde geven aan 

deze werkvorm.  

- Het best is een rollenspel met een open einde en gebracht door 

verschillende groepjes. Zo zien de kinderen dat verschillende mensen 

verschillend tegen een situatie kunnen aankijken en dat er meer dan één 

mogelijkheid is. 

- We houden enerzijds de spelsituatie behoorlijk algemeen, maar de 

opdrachten (rollen) maken we toch concreet genoeg zodat de kinderen 

er zich bij betrokken voelen. We vermijden het best een te abstracte of 

te ingewikkelde situatie. 

- Bij elke rol geven we wat toelichting met sleutelwoorden, zodat het 

kind zijn eigen beleving er kan insteken. 

- De omschrijving van de rol zal de speler niet in een keurslijf steken. 

- De omschrijving bevat wel duidelijke aanwijzingen over de ‘figuur’ van 

de rol (leeftijd, beroep, functie, karaktertrekken, wat de andere spelers 

al dan niet weten over de situatie...). 

- Overbodige rollen laten we best weg omdat ze onnodig de aandacht 

afleiden van het doel. 

- De toeschouwers betrekken we actief bij het gebeuren in de vorm van 

observatieopdrachten en dergelijke. 

 

 

Schoolreis 

 

 De aanpak van ons huidig onderwijs is dusdanig dat er in de loop van het 

schoolgebeuren heel wat ontspanningsmogelijkheden ingebouwd worden. 

Ook gezinnen gaan, in vele gevallen meer dan vroeger, op uitstap. Daarom 

is het verantwoord om bij een schoolreis de nadruk te leggen op het 

educatieve aspect. Heel wat klassen kaderen hun schoolreis dan ook in een 

thema of project. Hetzij als instap, hetzij als afsluiter of als vastzetting van 

wat er aan bod kwam in een of meerdere thema’s. Een schoolreis is in feite 

een uitgebreide leeruitstap en soms vervangen door een openluchtklas. 

 

 

Schooltuin 

 

 Zie ’levend hoekje’. 

 

Simulatiespel 

 

 De bedoeling van een simulatiespel is dat kinderen door het spelend 

nabootsen van situaties, ervaren hoe de maatschappij in elkaar zit en hoe je 
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erop kan inspelen. Niet alleen de rollen van bepaalde personages worden 

gespeeld, maar de totale situatie wordt nagebootst. Dat wil zeggen ook de 

leef-, speel- en werksituaties. Vanuit heel wat organisaties worden in 

uitgewerkte pakketten zulke activiteiten beschreven en aan de scholen 

aangeboden. Meestal kaderen zulke simulatiespelen binnen wereldoriëntatie 

als mondiale vorming. 

 

Spreekbeurt 

 

 Deze werkvorm kan – in beperkte mate - in de hogere klassen van de lagere 

school aangewend worden. Een spreekbeurt komt veelal occasioneel voor 

en nooit in een strak beurtensysteem. Ze wordt het best ook kort gehouden. 

Niet de lengte van de activiteit maar de inhoud van wat kinderen brengen is 

belangrijk. De kinderen brengen naar voor wat ze zelfstandig (eventueel in 

groepsverband) hebben verwerkt. Een spreekbeurt in de lagere school kan 

alleen gaan over onderwerpen waarover kinderen voldoende weten of te 

weten kunnen komen en waarvoor ze voldoende interesse hebben. Het is het 

best vooraf enkele duidelijke afspraken met de kinderen te maken. De 

evaluatie bij een spreekbeurt zal dan eerder gericht zijn op het positief 

beoordelen van wat goed was en blijft zo niet beperkt tot een cijfer. 

Alvorens tot de werkvorm ‘spreekbeurt’ te komen, zullen we kinderen 

voorafgaand minder moeilijke opdrachten geven. Met verschillende andere 

werkvormen kunnen kinderen onder andere hun plankenkoorts, 

spreekangst… overwinnen. Denken we maar aan voordragen, voorlezen, 

forumlezen, vrij toneelspel, schatkist, een eigen verhaal vertellen… 

 

Stellingenspel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Stellingenspel’ is uitstekend geschikt om te werken aan de eigen menings-

vorming en aan het verdedigen ervan. Hierbij worden vooral gevoelens en 

houdingen bespreekbaar gesteld. Door deze werkvorm ervaren kinderen dat 

mensen over een zelfde onderwerp toch zeer verschillende meningen 

kunnen hebben. 

 

Bij een stellingenspel wordt een uitspraak over het onderwerp als 

uitgangspunt genomen. Deze uitspraak kan van de leerkracht komen, maar 

volgens de mogelijkheden kan ook de uitspraak van een kind als startpunt 

genomen worden. De klas wordt zo geschikt dat er twee ‘kanten’ zijn met in 

het midden een stoel. Er is ook een gespreksleider (moderator, o.a. de 

leerkracht of afhankelijk van de situatie eventueel een leerling) om het 

gesprek in goede banen te leiden en voor en tegen aan het woord te laten. 

Bij voorkeur worden de argumenten ‘voor en tegen’ kort genoteerd op een 

bord (...). 

 

 
persoon die zijn 

uitspraak formuleert 

 

 

 

Twijfelaars 
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 De persoon op de stoel formuleert zijn mening (stelling) over een 

onderwerp. Bijvoorbeeld:  

- Over het onderwerp Indianen: Kinderen bij de Indianen hebben geen 

mooi leventje. 

- Over het onderwerp Milieu: Om het milieu te sparen zouden de auto’s 

op zondag niet mogen rijden. 

 

De deelnemers denken individueel kort na over de uitspraak en bepalen 

hun standpunt. Er wordt op dat moment nog niet gepraat! Wie akkoord 

gaat neemt plaats aan de ene kant, wie niet akkoord gaat neemt plaats aan 

de andere kant van de stoel. Twijfelaars kunnen bij een eerste 

stellingenronde nog even aan de kant blijven staan. De gespreksleider laat 

vervolgens een voorstander (of tegenstander) zijn reactie tegenover de 

stelling formuleren. Andere deelnemers mogen ook reageren. De 

gespreksleider zorgt er wel voor dat bij de inhoud van de aanvankelijke 

reactie gebleven wordt. Na enige tijd wordt aan de deelnemers de 

mogelijkheid gegeven om hun mening te herzien en eventueel van ‘kamp’ 

te wisselen. Het is belangrijk om in te gaan op de reden(en) waarom 

iemand van kamp wisselt. Ook de twijfelaars uit de eerste ronde kunnen nu 

stelling kiezen.  

 

Bij een stellingenspel is het niet noodzakelijk dat alle deelnemers tot een 

zelfde opvatting komen. Het is wel belangrijk dat kinderen leren hun 

mening te formuleren en een standpunt in te nemen. De argumenten voor en 

tegen de stelling kunnen wel ideeën opleveren om verder te werken aan het 

onderwerp en activiteiten op te zetten. 

 

Storyline 

 

 Er zijn verschillende manieren van thematisch onderwijs. In 'the storyline 

approach' wordt thematisch onderwijs geïnterpreteerd als het vertellen van 

een verhaal (zie ook verhalend ontwerpen). De leerkracht leidt bij 

thematisch onderwijs de kinderen door het verhaal heen, van episode naar 

episode. Daarbij wordt het thema opgebouwd rond een ‘plot’, een nog niet 

uitgewerkt basisidee van een verhaal.  

 

Het verhaal begint met de voorstelling van de hoofdpersonen. Zij krijgen 

een plaats in de tijd en worden in de ruimte gesitueerd. Die ruimte krijgt een 

naam waarin de handelingen in een chronologisch verband zullen worden 

aangebracht. Bij elk verhaal hoort na de voorstelling van de personages 

natuurlijk een uitdagende, inspirerende of nieuwsgierig makende opening, 

die als een ‘drama’ de rust van de personages komt verstoren. Afhankelijk 

van de creativiteit van de personages en de kinderen komt na één of 

meerdere pogingen het eind van het verhaal in zicht met een bevredigend 

slot.  

 

Op die manier komt een verhaallijn tot stand. Die lijn ligt vast en is 

onderverdeeld in duidelijk afgebakende gebeurtenissen of episoden, net als 

de hoofdstukken in het boek. Elke episode kan aanleiding zijn om  

- zich in te leven in de personages,  

- eigen gevoelens of gelijkaardige belevenissen te verwoorden,  

- allerhande technische of natuurkundige aspecten nader te onderzoeken, 

- creatieve oplossingen te bedenken en uit te werkennadere informatie op 

te zoeken over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, 

- nadere informatie op te zoeken over de plaats(en) waar het verhaal zich 
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afspeelt, 

- te filosoferen rond een aantal levensvragen of belangrijk geachte 

waarden, 

- de leerinhouden te verwerken via één of meerdere expressievormen, 

- …  

 

Elke vorm van thematisch onderwijs betekent steeds een extra uitdaging om 

zelf een stukje onderwijs te ontwerpen. De vertrouwde ondersteuning van 

een schoolboek wordt immers verlaten. De leerkracht steunt meer op de 

eigen creativiteit, vindingrijkheid en verbeeldingskracht, waarbij hij zich 

laat leiden door de lijn in het verhaal. De leerlingen moeten zelf aan de slag 

om oplossingen te vinden voor de probleemstelling die door het thema 

wordt geïntroduceerd. Er zijn geen standaardantwoorden of goede 

oplossingen. Vaak moet zelfs de vraagstelling zelf geformuleerd worden. 

Het formuleren van een goede vraag is dikwijls even moeilijk als het vinden 

van een goed antwoord. 

 

Waarom af en toe kiezen voor deze werkvorm? Het antwoord ligt in het 

begrip motivatie. Een leerling is het meest betrokken bij onderwijs als hij 

eigenhandig ontwerpt en uitvoert. Zulk onderwijs bevat uitdagingen, en 

niets is uitdagender dan een verhaal mee te beleven dat je zelf maakt. Dat 

geldt zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen. 

 

 

Tableau vivant 

 

  Een tableau vivant is een ‘schilderij’ van levende personen. De spelers 

beelden een handelingsmoment uit door houdingen aan te nemen zoals 

afgebeeld op een cartoon, foto, schilderij... Aan een tableau vivant dient een 

welbewuste compositie ten grondslag te liggen. Daarbij moet ook gedacht 

worden aan de expressie van de gezichten, een zekere afwisseling van 

lichaamshoudingen en het eventueel stilstaan bij zekere spanningen. 

Door deze werkvorm leren kinderen, zonder een al te moeilijke opdracht uit 

te voeren, optreden voor een groep en aldus hun plankenkoorts overwinnen. 

Bij de uitbeelding moeten ze overleggen, samenwerken, zich inleven in de 

andere perso(o)n(en)... Er volgt telkens ook een nabespreking van de 

activiteit, waarbij zowel uitvoerders als toeschouwers hun mening mogen 

uiten. 

 

 

Telefoongesprek 

 

  De vaardigheid om een telefoontoestel te gebruiken moet in de basisschool 

verworven worden. Het visueel contact kan aanvankelijk nog ondersteunend 

werken, maar wordt geleidelijk aan afgebouwd. Belangrijk is dat kinderen 

dit moderne communicatiemiddel in allerlei korte maar heel concrete, 

levensechte, realistische situaties leren gebruiken. De bedoeling is dat 

kinderen adequaat leren dialogeren per telefoon en gericht een aantal 

duidelijke situaties kunnen verwoorden. Allerlei soorten gesprekken kunnen 

daarbij aan bod komen: een goednieuwsgesprek, een dringende oproep om 

hulp, een mededeling, een vraag om… Zoals alle gesprekken ‘cursorisch’ 

aangeleerd worden in taallessen, zo kunnen ze getransfereerd en toegepast 

worden in allerlei wereldoriënterende, ‘thematische’ situaties. 
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Tentoonstelling 

 

  Een tentoonstelling kunnen we zowel bezoeken als zelf opzetten. Voor het 

bezoeken van een tentoonstelling verwijzen we naar ‘museum bezoeken’. 

Voor het zelf opstellen van een tentoonstelling willen we hierna enkele 

punten onder de aandacht brengen.  

 

- De bedoeling van een tentoonstelling is dat de resultaten van de 

kinderen getoond worden. Kinderen mogen naar buiten komen met 

datgene wat ze tijdens een thema opgestoken, geleerd en vooral 

gepresteerd hebben. Zo kunnen kinderen volgens hun niveau 

gestimuleerd en gemotiveerd worden.  

- Een tentoonstelling kan een afsluiting zijn van een thema. Door de 

activiteiten maken de kinderen allerlei ‘producten’: een knutselwerkje, 

een collage, een gedicht, een verslag, een ‘werkstuk’ over een of ander 

onderwerp, een tekening of fotoreeks… Die zaken kunnen 

samengebracht worden aan een prikwand, in een klaslokaal, in de 

inkomhal van de school… Om een tentoonstelling op te zetten bestaan 

er heel wat handige hulpmiddelen, zoals stevige kartonnen staanders. 

- Het opstellen en aankleden van de tentoonstelling gebeurt uiteraard het 

best met de betrokken kinderen. Voor een bezoek aan de tentoonstelling 

betrekken we echter niet enkel de kinderen van de eigen klas. Ook de 

leerlingen van andere klassen, de kleuters, ouders en grootouders, zelfs 

de mensen van de plaatselijke gemeenschap kunnen erbij betrokken 

worden. 

Naar aanleiding van een schoolthema zal een tentoonstelling dikwijls 

mogelijkheden bieden om uit te wisselen wat er in de verschillende klassen 

aan bod is gekomen 

 

Toespraakje 

 

  Een toespraak is een moeilijke spreekvorm die slechts occasioneel - en in 

levensechte situaties - in de hogere klassen toegepast kan worden. De 

bedoeling van deze werkvorm is dat kinderen, na wat voorbereidingstijd, 

een en andere vertellen bij een onderwerp. Het onderwerp zal zeker en vast 

zo concreet mogelijk moeten gehouden worden en duidelijk aansluiten bij 

de directe leefwereld van de kinderen.  

 

Gemakkelijker te integreren zijn toespraakjes die gericht zijn op activering, 

overtuiging. Daarbij komt het eropaan dat de spreker argumenten verzamelt, 

ordent en op overtuigende wijze brengt om de anderen tot actie aan te 

sporen.  

Enkele mogelijke voorbeelden:  

- een woordje zeggen tegen een mama die in het ziekenhuis ligt met een 

pasgeboren baby, 

- in de periode van verkiezingen een toespraakje houden om anderen te 

winnen voor jouw idee (vb. de verfraaiing van de speelplaats).  

 

 

 

Toneelspel – Tekstspel 

 

  Deze werkvorm is vooral te gebruiken in de hogere klassen van de lagere 

school. Hierbij wordt een dialoog, een gedicht, (een fragment uit) een 
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toneeltekst… acterend gespeeld. De kinderen kruipen als het ware in het 

verhaal en in de personages, waardoor ze hun inlevingsvermogen verhogen. 

Naar aanleiding van bijvoorbeeld een project kunnen de kinderen eventueel 

zelf de tekst schrijven. De bedoeling is wel dat de kinderen zo vlug 

mogelijk tot spel komen. Actie werkt immers activerend. Alhoewel hierbij 

allerhande aspecten van de totale persoon worden aangesproken, mag 

perfectie niet het doel zijn. 

 

Verhalend ontwerpen 

 

  Een verhaal uit de kinder- of jeugdliteratuur kan aanleiding zijn om dat als 

thema uit te werken (zie ook bij storyline). Vanuit dat verhaal kunnen we 

dan een aantal aspecten verder verkennen. Een verhaal zoals dat van ‘Arme 

Pettson’ (R.Nordqvist) bijvoorbeeld leent zich uitstekend om te kiezen uit 

volgende aspecten voor verdere verkenning: 

- Gevoelens 

- Humeur 

- Eenzaamheid 

- Het land Zweden 

- Huisdieren (de kat) 

- Zoetwatervissen 

- Vissen vangen 

- De vislijn 

- Vriendschap 

- …    

 

Maar het kan ook een verhaal zijn dat wordt voorgelezen, beluisterd op 

cassette of bekeken via video, dvd… en dat bij de kinderen (en leerkracht) 

vragen oproept. De vragen worden samengebracht en er wordt een overzicht 

van gemaakt. Via allerhande activiteiten, oefeningen, opdrachten... wordt 

dan op zoek gegaan naar een zinvol antwoord.  

 

De ervaring leert dat er heel wat kinder- en jeugdboeken op de markt zijn 

die voor deze werkwijze kunnen gebruikt worden. Het voordeel ervan is dat 

de leerkracht weet waaraan hij begint en wanneer hij het thema zal 

beëindigen. Bovendien kan deze werkvorm aanleiding zijn voor kinderen 

om na afloop van het thema zelf het boek te lezen… met plezier en vol 

interesse.   

 

Verslag uitbrengen 

 

  Kinderen vangen allerlei boodschappen op, hetzij auditief, hetzij visueel. 

Dat kunnen zowel boodschappen zijn van anderen (mondelinge, 

schriftelijke, beeldende…), als boodschappen die ze ontvangen vanuit hun 

ruimere omgeving (de natuur, het verkeer, de reclame…). Ze willen 

daarmee iets doen en vooral ook daarover vertellen. Dergelijke vorm van 

verslag uitbrengen kadert volledig binnen de overkoepelende doelstelling 

0.15: ‘Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen. Dat 

houdt in dat ze: 

- waarnemingen tijdens een leerwandeling, een demonstratie, een 

onderzoek… kunnen noteren en weergeven  

. met woorden, in tekeningen 

. meer mathematisch: in tabellen, in grafieken… (*) 

- verslag kunnen uitbrengen over een taakgroep, 

- … 
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In verband hiermee willen we meteen ook verwijzen naar het leerplan Taal 

– Nederlands, meer bepaald naar de deelleerplannen ‘Schrijven’ en 

‘Luisteren en Spreken’. Wat in ‘Schrijven’ gesteld wordt, onder andere over 

‘ontwikkelen van schrijfstrategische vaardigheden’, kan hier een praktische 

toepassing krijgen. We denken voornamelijk aan de stappen: 

- ‘materiaal’ verzamelen 

- ‘materiaal’ selecteren 

- ‘materiaal’ ordenen 

- tekst uitschrijven 

- tekst verzorgen, nalezen, herwerken. 

Bij schriftelijk verslag uitbrengen komen deze verschillende stappen aan 

bod, zij het niet zo expliciet ingedeeld. Het is belangrijk met kinderen die 

strategie geleidelijk aan op te bouwen van in de lagere klassen. Het kan 

zelfs al onder een of andere vorm (bijvoorbeeld met prenten, symbolen…) 

in de kleuterschool. 

 

Volgens het deelleerplan ‘Spreken’: 

- dient (mondeling) verslag uitbrengen functioneel geïntegreerd te 

worden in allerlei activiteiten en groepsopdrachten, 

- komen eenvoudige vormen van verslag al vroeg voor in de basisschool, 

en komen ingewikkelder vormen met hogere eisen aan verloop en 

structuur alleen voor in hogere klassen, 

- is de bedoeling van verslag uitbrengen mekaars mening, werkwijze, 

resultaat… meedelen, leren kennen, waarderen en ook de noodzaak 

inzien van rapportering bij groepswerk…  

 

Het is duidelijk dat boodschappen in mindere of meerdere mate een invloed 

(kunnen) hebben op het kind. Bij ‘verslag uitbrengen’ komt het erop neer 

dat het kind de ontvangen boodschap weergeeft op zijn eigen manier.  In de 

kleuterschool en in de jongste klassen van de lagere school zal dat kunnen 

door middel van bijvoorbeeld gewoon vertellen, al dan niet in combinatie 

met prenten, tekeningen, pictogrammen… Geleidelijk aan zal het een 

combinatie worden van grafische elementen en schriftelijke of mondelinge 

verwoording. 

 

Vertellen 

 

  Vertellen is een werkvorm gericht op de totale beleving. Daarbij is er 

steeds een wisselwerking of beter een interactie tussen verteller, vertelstof 

en luisteraars. Vertellen komt in alle klassen van de basisschool aan bod. In 

de lagere klassen is de leerkracht de verteller, maar gaandeweg kan deze rol 

ook door kinderen ingevuld worden. Vertellen draagt bij tot de totale 

beleving en ontplooiing van de persoon. Het kan aangevuld en verrijkt 

worden met andere werkvormen. Denken we maar aan uitbeelden of 

naspelen van het verhaal, een kringgesprek rond de inhoud, het bedenken 

van een slot… 

 

 

Video, dvd, televisie, radio internet … 

 

  Al deze audiovisuele instrumenten behoren tot het luik ‘didactische 

hulpmiddelen’. Het zijn sterke visuele hulpmiddelen om wat veraf is in tijd 

en ruimte dichtbij te brengen, wat klein is uit te vergroten, wat groot is, te  

verkleinen  en zo meer.  
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Maar we verwijzen ook naar: 

- de overkoepelende doelstelling 0.13 ‘Kinderen kunnen 

informatiebronnen op een doeltreffende manier hanteren.’, 

- de doelstelling 6.8 ‘Kinderen zien in dat in hun omgeving verschillende 

informatieverwerkende toestellen voorkomen, waarvan ze er zelf enkele 

kunnen bedienen.’ 

Het doeltreffend gebruik van die toestellen zorgt er niet enkel voor dat 

kinderen informatie opnemen, maar ook dat ze op een gepaste manier 

verslag kunnen uitbrengen.  

 

Vieringen 

 

  Hierbij willen we het niet hebben over de traditionele vieringen in de 

school (Sinterklaas, Kerstmis, carnaval…), maar wel over de vieringen die 

volgen op de uitwerking van een thema. Denken we maar aan: 

- een schoolfeest rond ‘Indianen’ nadat in de verschillende klassen dat 

thema werd uitgewerkt, 

- de ‘pyjamafuif’ op het einde van een openluchtklassenperiode, 

- een gezonde feesttafel nadat gewerkt werd rond ‘Lekker en gezond!?’  

- het afscheidsoptreden van de zesdeklassers, 

- …  

 

Vieringen vormen een ideale gelegenheid om kinderen volop kansen te 

geven zich te tonen van hun creatieve zijde. Kinderen komen dan aan bod 

met hun eigen kwaliteiten en capaciteiten. Op die manier kunnen we 

differentiëren en komen allerlei muzische en taalvaardigheden aan bod die 

onder één of andere expressievorm werden aangebracht in de betreffende 

leergebieden. Binnen Wereldoriëntatie hebben kinderen dan de gelegenheid 

om ze in een praktische situatie toe te passen. We denken aan: schilderen, 

een verslag schrijven, tekenen, poëzie schrijven, knutselen, boetseren, een 

collage maken, toneel of een rollenspel spelen, zingen, dansen… Alle 

mogelijke vormen van expressie en creativiteit zijn mogelijk. 

 

Elke viering is voor de leerkracht ook een mogelijkheid om te observeren 

wat kinderen van het thema onthouden hebben. Het is een mogelijkheid om 

ook het inhoudelijke van het thema met de kinderen opnieuw te beleven, 

samen te stellen… Zo is een viering eveneens een uitstekende mogelijkheid 

tot evaluatie. Uiteindelijk tonen de kinderen wat ze geleerd en verworven 

hebben zowel wat kennis, inzichten als vaardigheden betreft. Maar ook op 

gebied van attitudes kunnen eventuele vorderingen vastgesteld worden. Na 

zo een viering past telkens een verbale beoordeling en appreciatie, zowel 

van de leerkracht en de kinderen, als eventueel van derden. 

 

Vloergesprek 

 

  In tegenstelling tot wat de term ‘vloergesprek’ laat uitschijnen, wordt er bij 

deze werkvorm niet gesproken, maar enkel geschreven. De bedoeling is dat 

de deelnemers elkaars mening over het onderwerp leren kennen en dat ze 

elkaar inspireren om verder door te denken op de inhoud ervan. 

De werkvorm verloopt als volgt. De klas wordt verdeeld in groepjes van 

maximaal 5-6 kinderen. Per groep is er één groot blad papier, dat op de 

grond gelegd wordt. Er is ook één dikke viltstift voorzien. 

De kinderen staan rond het blad van hun groep. In het midden is het thema 

of het onderwerp geschreven. Slechts één kind schrijft zijn mening, idee 
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erbij terwijl de anderen mee volgen wat er op het blad komt. Telkens kan 

een ander kind reageren, aanvullen, uitbreiden, voorbeelden bijschrijven, 

nieuwe ideeën lanceren… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bovenstaand schema geeft het resultaat weer van een ‘vloergesprek’ rond 

het onderwerp ‘In de school elke dag sport’. De pijlen geven een reactie 

weer op een vorige uitspraak. Tijdens het schrijfmoment is er ‘volledige’ 

stilte. Toch kan wat instrumentale achtergrondmuziek een te lange stilte 

‘draaglijk’ maken. Nadat iedereen minstens éénmaal aan de beurt is 

geweest, volgt er een gesprek over het geheel van de resultaten. Volgende 

vragen kunnen daarvoor dienstig zijn. 

- Welke ervaringen had je tijdens het vloergesprek? 

- Waarover ging het gesprek? Wat vond je belangrijk?  

- Waaraan werd veel aandacht geschonken?  

- Waaraan werd geen of weinig aandacht besteed? 

- Welke elementen gaan we verder gebruiken in het thema? 

 

 

Voorlezen 

 

 Expressief voorlezen door de leerkracht hoort thuis in de hele basisschool. 

Kinderen kunnen pas echt (expressief) voorlezen als ze de leestechniek 

voldoende hebben verworven. Voorlezen wordt als activiteit aangeleerd in 

het leergebied Taal, waarbij zowel de leestechniek als tekstinterpretatie en 

spreektechniek aan bod komen. Voorlezen wordt ook geïntegreerd in andere 

leergebieden zoals Wereldoriëntatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

- een nieuwsbericht voorlezen in het kader van een thema rond 

‘communicatie’, 

- een spannend verhaal uit vroegere tijden voorlezen bij het thema ‘Oma 

wordt 100’, 

- een opdracht voorlezen bij gelegenheid van een rollenspel ‘Ridders en 

jonkvrouwen’, 

- een passage voorlezen uit het logboek van een kapitein ter lange 

omvaart, 

- … 

 

Ik ook. 

Ik kan 

hard 

lopen! 
Ik ben eerst een keer 

gaan proberen. 

Je moet een sport 

kiezen die je ligt. 

Je kan een sport 

ook aanleren… 

… 

Ik wel, ik rijd 

graag pony. 

Hoe kies 

je een 

sport? 

In de school 

elke dag sport 

Ik doe niet graag aan 

sport, want ik kan dat 

niet! 

Ik ook. 

Ik kan 

hard 

lopen! 
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Werken met foto’s, prenten, artikels of titels uit de krant 

 

 Symbolische foto’s, duidelijke artikels, ludieke prenten, kernachtige titels 

uit de krant… zijn dankbare gegevens om mee te werken in de klas. Die 

verzamelen kan zowel door de leerkracht als door de leerlingen gebeuren, 

waarna er op verschillende manieren aan de slag gegaan wordt. Enkele 

voorbeelden. 

 

- We willen een thema vulling geven door gebruik te maken van foto’s,  

prenten, titels, artikels… die allemaal duidelijk handelen over het 

onderwerp. De verzamelde informatie kunnen we op een tafel 

uiteenleggen. De klassengroep wordt verdeeld in groepjes van 

maximaal drie kinderen. Elk groepje overlegt wat hen daarvan het 

meest aanspreekt. Ze brengen hun bevindingen aan op een flap. De 

groepjes wisselen hun flap uit en vullen de gegevens van voorgaande 

groep aan. Vervolgens worden de ideeën van de verschillende flappen 

samengebracht, waarna het thema verder wordt afgebakend en 

uitgewerkt. 

- Voor de vulling van het thema in verband met milieuvervuiling werd 

vertrokken vanuit foto’s waaraan ook een aantal activiteiten gekoppeld 

waren. Daaruit kwam het idee tot stand om het milieu ‘vanuit de 

actualiteit’ te benaderen. Daartoe werden de kranten van de voorbije 

twee maanden ingezameld. De kinderen kregen de opdracht om elk een 

(kort) artikel te zoeken in verband met de vervuiling van ons milieu. 

Daarna gingen de kinderen die een artikel hadden over een zelfde vorm 

van vervuiling, samen in één groep zitten. Ze bespraken hun artikels en 

brachten daarna verslag uit in de grote groep. 

- Er kan ook gewerkt worden met titels uit kranten of tijdschriften. Ook 

hierbij kan gerubriceerd worden volgens de aard van vervuiling. Een 

opdracht kan zijn om met de woorden uit de titels slogans te maken die 

oproepen tot het voorkomen van de vervuiling. Deze opdracht kan als 

afsluiting van het thema worden gegeven om vervolgens een actie te 

ondernemen, een tentoonstelling op te zetten… 

 

Werken met poëzie  

 

 Werken met poëzie is een expressievorm waarbij op een speelse en actieve 

manier een rijke waaier van verzen, rijmen en (later) ook gedichten 

verworven wordt. Het is de specifieke uiting van een beleving gekoppeld 

aan verwoording, plezier beleven aan (mondelinge) verbale expressie, aan 

spelen met taal… Gedichten lezen over iets dat met het thema te maken 

heeft, geeft een andere dimensie aan het thema, o.a. gevoelens. Daarover 

praten, ervan genieten, er zelf iets over zeggen of schrijven, ze met plezier 

voorlezen of voordragen zijn zinvolle activiteiten. Poëzie is niet enkel 

kansen scheppen tot ervaring en beleving, tot zelfontdekkend leren. Het is 

ook een mogelijkheid om zich te uiten, zijn mening te formuleren, met 

Vervuiling in sociale woonwijk 

veroorzaakt door aanvoer van 

gifgrond 

Asse wil referendum over 

inplanting van een 

windmolenpark 

Sluikstorters op 

heterdaad 

betrapt ! ©
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anderen van gedachten te wisselen over verbale expressievormen. Het hoeft 

dus zeker geen éénrichtingsverkeer te zijn. Poëzie maken kan individueel 

gebeuren maar het kan ook in groep of via partnerwerk. Zowel het creëren 

van poëzie als het brengen van het resultaat zorgt voor wisselwerking tussen 

auteur(s) en lezers, tussen acteur(s) en toehoorders. 

 

Werken vanuit een verhaal 

 

 Zie ‘Storyline’ en ‘Verhalen ontwerpen’  

 

Woordspin 

 

 Woordspinnen of woordvelden maken is een werkvorm die meestal volgt op 

een brainstorming. Waar bij brainstorming de deelnemers vrij ideeën 

kunnen uiten, dient een woordspin veeleer om een overzicht te krijgen en 

om ordening of wat meer structuur te brengen in de veelheid van ideeën. 

 
 

          de keuken                                                                   technieken 

                                                                                             - koken              

                                                                                             - stoven 

ongezonde voeding                                                               - bakken 

  - hormonen                                                                         - braden  

  - kruiden                                                                             - genmanipulatie                                                                                             

  - dioxine 

 

kruiden                                                                                 bewaarsystemen  

 - peper en zout  

 - smaak… 

                                                                                              recepten 

                                                                                               - kookboek 

maaltijden                                                                       

 - ontbijt                                                                                beroepen 

 - boer                                                                                     - bakker 

 - middagmaal                                                                         - beenhouwer 

 - vieruurtje                                                                     

     
Gevaar van water    Water in onze buurt        Dagelijks gebruik 

- verdrinken            - het kraantje                     - om mezelf wassen 

- overstroming        - een plas                           - om te koken 

                                - de schoolvijver                - als drank 

                                - de beek                            - de vloer kuisen 

                                - de watertoren                  - de wagen wassen 

                                - een rivier 

                                                                                  Waterplezier 

                                                                                 - zwemmen 

Waterproefjes                                                        - waterpolo 

- zinken en drijven                                         - waterspelletjes 

- water overhevelen                                     - zeepbellen blazen  

- verbonden vaten                                  - vissen 

                                        Systemen               - duiken 

Beroepen bij water                       - de sluis 

- visser                                          - riolering 

- sluiswachter                               - kanaal 

- kapitein van een schip                - opwekken van elektriciteit  

                                                      - water overhevelen om land te bevloeien 

Lekker... 

of gezond... ! ? 

WATER 
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 Bij een woordspin kan ook gebruik gemaakt worden van een 

componentenlijst. De poten van de spin zijn dan de componenten. Aan elke 

‘poot’ komt een aantal ‘tenen’ als kenmerken of eigenschappen. De 

verschillende componenten worden verder aangevuld met ideeën… 

 

Zelf (onderzoeks)vragen stellen 

 

 In de huidige, sterk evoluerende maatschappij komt het er niet zozeer op 

neer kennis te vergaren en dingen te onthouden. Het komt er wel op aan op 

een goede manier te werk te gaan om zo zelfstandig mogelijk kennis op te 

doen en inzicht te verwerven. We leren kinderen omgaan met hun omgeving 

om er vat op te krijgen. Eén van de elementen om hen zelfstandig en 

kritisch te leren (na)denken is goede vragen kunnen stellen.  

 

Het blijft dus belangrijk dat leerkrachten goede vragen stellen. Maar 

daarnaast is het ook belangrijk dat we de kinderen leren om zelf goede 

vragen te formuleren. Dat begint reeds vanaf jongere leeftijd, waarbij we als 

leerkracht vooral het goede voorbeeld geven. Goede vragen stimuleren het 

denkvermogen van de kinderen. Met goede vragen leren we hen ook zoeken 

naar de diepte van datgene waarmee ze bezig zijn. Goede vragen kunnen 

hen ook aanzetten te zoeken naar ‘het mysterie’ achter de dingen. 

 

Maar naast aanzetten tot zelfstandig en kritisch denken, verhoogt het stellen 

van vragen ook de betrokkenheid van de leerlingen in het lesgebeuren. 

Goede vragen kunnen immers ook zorgen voor gemakkelijkere en vlottere 

contacten met anderen. Dat zet kinderen aan om op hun beurt hun mening, 

hun gevoelens… beter kenbaar te maken. Daarom is het ook belangrijk dat 

leerkrachten zelf goede vragen stellen. 
 

In het leerplan ‘Wereldoriëntatie’ lezen we in doelstelling 0.10 : ‘Kinderen 

kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of 

opzoekbaar zijn.’ De vragen die daarbij als suggestie zijn geformuleerd 

(waaronder de zogenaamde w-vragen), kunnen aanleiding geven tot 

nadenken, opzoeken, overleggen, hanteren van informatiebronnen... om het 

antwoord te achterhalen. De antwoorden blijven dan meteen ook niet 

beperkt tot een louter ‘ja’ of ‘nee’. 
 

Over welke vragen gaat het ?  

Het is voor een leerkracht belangrijk – als achtergrondinformatie – te weten 

dat we met vragen verschillende bedoelingen kunnen hebben. Zo zijn er 

vragen die we stellen met de bedoeling: 

- gericht waar te nemen, 

- bepaalde (voor)kennis op te roepen, 

- verbanden te leggen tussen de nieuwe kennis en reeds aanwezige 

kennis, 

- creatieve oplossingen voor te stellen, 

- iets te construeren of uit te voeren. 
 

Enkele voorbeelden. 

- Met waarnemingsvragen hebben we de bedoeling de aandacht van de 

kinderen te richten op bepaalde elementen uit de omgeving. 

Bijvoorbeeld: Welke kleuren zie je in het bos? 

- Bij kennis- of geheugenvragen komt het eropaan dat leerlingen 

bepaalde informatie (her)kennen of zich herinneren. Bijvoorbeeld: Met 

welke diertjes voedt de reiger zich?  

- Bij denkvragen moeten de leerlingen iets aanvangen met de kennis die 
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ze reeds verworven hebben of die ze aangeboden krijgen. Bijvoorbeeld: 

Waarom wordt er rond een grote stad best een ringweg aangelegd? 

- Fantasievragen hebben de bedoeling om nieuwe, andere wensen en 

ideeën naar voren te brengen in verband met het onderwerp. 

Bijvoorbeeld: Wat zou jij veranderen in de gemeente als je 

burgemeester zou zijn? 

- Met doevragen willen we vooral de motoriek van de leerlingen 

aanspreken. Bijvoorbeeld: Hoe ga je tewerk met het beschikbare 

legomateriaal om een wagentje te construeren dat kan rijden én naar 

links en rechts kan afdraaien? 
 

Van jongs af zullen kinderen, naast het goede voorbeeld van de leerkracht, 

vooral zelf ook de kans krijgen om vragen te stellen. Waar dat aanvankelijk 

vrij doelloos zal gebeuren, zal dat bij kinderen van de lagere school van 

langsom meer gericht gebeuren. Wellicht kan hier tijd vrijgemaakt worden 

tijdens de taallessen om kinderen ‘cursorisch’ in te leiden, maar de 

zogenaamde ‘transfer’ ervan zullen we voornamelijk kunnen laten gebeuren 

tijdens de uitwerking van een thema (binnen Wereldoriëntatie).  We zetten 

hier een aantal mogelijkheden op een rijtje. 

 

Bied twee vragen aan waarvan één niet en de andere wel relevant is in het 

kader van het onderwerp. Vervolgens kunnen we het aantal vragen om uit te 

kiezen, vermeerderen (tot maximum vijf), waarbij we het aantal relevante 

vragen kunnen laten variëren. Nu eens zijn de relevante vragen in de 

meerderheid, dan weer de niet relevante. Een voorbeeld. 
 

Kies uit de drie vragen één die niet past bij het gegeven antwoord. 

Vraag: 

- Hoe gaan we om met water? 

- Waar halen we het water vandaan? 

- Tot welk besluit kwamen we in het thema rond ‘Water’? 

Antwoord: 

In ons thema rond ‘Water’ kwamen we tot volgend besluit: We springen 

zorgzaam om met water. 
 

 Nadat kinderen voldoende geoefend zijn in het kiezen van passende vragen 

bij gegeven antwoorden, kunnen we hen confronteren met antwoorden 

waarbij ze zelf naar een passende vraag dienen te zoeken. Om hen bij 

aanvang het zoeken te vergemakkelijken, stellen we hen de reeks (w-

)vraagwoorden die ze reeds kennen (en die we samen met hen bijeen 

hebben gezocht), op een steekkaart ter beschikking. Ook nu weer kunnen 

we het aantal vragen dat ze moeten bedenken na verloop van tijd 

vermeerderen. Enkele voorbeelden ter illustratie. 

We gaan op bezoek bij de burgemeester. Maak per groepje vraagjes, die we 

hem kunnen stellen.  

 
Hoe…? Hoe is u burgemeester geworden? 

Waar…? Waar woont u? 

 Waar is uw kantoor / bureau? 

Wanneer…?  Wanneer is u op het gemeentehuis aanwezig? 

Waarom…? Waarom heeft u zich kandidaat gesteld als burgemeester?    

Welke…? Welke taken dient u uit te voeren? 

Wat…? Wat wilt u als burgemeester bereiken? 

Hoelang…?          Hoelang is u al burgemeester?      

In welke mate…? 

Waaruit…? 
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 Nog enkele variaties: 

- Bedenk … (drie) vragen bij de prent over … (bijvoorbeeld de 

Amazone-indianen). 

 

- Bedenk bij volgend antwoord een vraag. 

Vraag: ………………. 

Antwoord: Ik woon in Broekzele. 

 

- Bedenk ... (drie) vragen bij volgend (kort) verhaal. 

 

- Bedenk een vraag waar jij het antwoord al van weet. 

 

- Bedenk een vraag waar jij het antwoord nog niet van weet. 

 

Ten slotte kunnen we de kinderen zelfs opdracht geven een bepaalde soort 

vraag of vragen te stellen. Dan denken we aan waarnemingsvragen, 

kennisvragen, geheugenvragen, denkvragen, fantasievragen, doevragen... 

 

Voor ons thema ‘Voeding’ is een bezoek gepland aan het grootwarenhuis. 

Tijdens het bezoek zullen we stilstaan bij de afdeling ‘groenten en fruit’.  

Noteer de vragen die je hebt bij het zien van die stand. Zorg ervoor dat je 

minstens één vraag hebt voor elke rubriek. 
 

Vragen waarvan je het antwoord kan vinden door goed rond te kijken: 

- Welke fruitsoorten hebben een rode kleur? En welke  geel? 

- Welke appelvormige fruitsoorten worden te koop aangeboden? 

 

Vragen waarvan je het antwoord kan vinden door na te denken: 

- Waarom is er een prijsverschil tussen gewoon fruit en biofruit? 

- Hoe voorkomt men dat het fruit vroegtijdig wegrot? 

 

Vragen waarvan je het antwoord zelf kan bedenken: 

- Tot welke fruitsoort zou jij willen behoren? Om welke reden? 

- Hoe zou jij je waar aanprijzen als verantwoordelijke van de 

fruitafdeling? 

 

Vragen waarvan je het antwoord kan vinden door iets te doen: 

- Hoe ziet de fruitafdeling eruit? 

- Hoeveel kiwi’s heb je nodig voor een kilo? 

 

 

Zinvolle relaties leggen 

 

 We maken een lijst met componenten van een onderwerp/thema. We nemen 

bijvoorbeeld het thema ‘De vijver’. Daarin vinden we drie componenten: 

plant – dier – mens. Met die drie componenten zijn verschillende koppels te 

maken:            

- plant - plant,  plant - dier,  plant – mens 

- dier - plant,  dier - dier,   dier – mens 

- mens - plant, mens - dier,  mens - mens. 

Tussen die koppels kunnen we nu een aantal relatiewoorden 

(voegwoorden/voorzetsels/…) plaatsen. Afhankelijk van de klassituatie 

worden uit onderstaande lijst enkel die woorden gebruikt, welke door de 

kinderen gekend zijn. We denken dan aan woorden als: 
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Aan 

Achter 

Als 

Behalve 

Bij 

Binnen 

Boven 

Buiten  

Dan 

Dichtbij 

Door 

En 

In  

Na 

Naar 

Niet  

Nu 

Met 

Of 

Omdat 

Ondanks 

Onder  

Op 

Over 

Rond 

Sinds 

Tegen 

Tegenover 

Tussen 

Uit  

Van 

Voor 

Voorbij 

Waar 

Wanneer 

Zodat 

Zolang 

… 

 

 Heel wat van de mogelijke combinaties die zo ontstaan, kunnen ons op 

ideeën brengen. Een aantal van die combinaties zijn: 
 

Plant aan plant  

Plant als plant 

Plant boven plant 

Plant uit plant 

Plant van plant 

Plant door dier   

Plant met dier  

Plant of dier  

Plant ondanks dier 

Plant op dier   

Plant tegen dier 

Plant bij mens  

Plant door mens 

Plant en mens 

Plant of mens 

Plant ondanks mens 

Plant voor mens 

Dier door plant 

Dier in plant 

Dier ondanks plant 

Dier onder plant 

Dier op plant  

Dier rond plant 

Dier tegen plant 

Dier van plant 

 

Dier boven dier 

Dier met dier 

Dier tegenover dier 

Dier bij mens 

Dier en mens 

Dier ondanks mens 

Dier op mens 

Dier tegenover mens 

 

Mens als plant 

Mens en plant 

Mens tegen plant 

Mens door dier 

Mens en dier 

Mens of dier 

Mens tegenover dier 

Mens met mens  

Mens tegen mens 

 

 

 

 Van die combinaties kunnen zinvolle vragen of zinnen gemaakt worden die 

opzoekbaar of onderzoekbaar zijn. Een aantal voorbeelden: 

- Welke planten in de vijver leven boven andere planten? 

- Welke planten uit de vijver leven van andere planten? 

- Welke dieren leven van planten in de vijver? 

- Tegen welke planten in de vijver is de mens? 

- Welke dieren leven rond de planten van de vijver? 

- Welke planten groeien ondanks de mens?  

In bijlage 5 voegen we een voorbeeld van een werkblad bij. 
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4 Enkele praktijkvoorbeelden 
 

 We bespreken nu twee praktijkvoorbeelden in functie van het uitwerken 

van een thema met verschillende werkvormen.  Beide voorbeelden zijn op 

videoband gemonteerd. Wie over de videomontage ‘Wereldoriëntatie 

2000’ beschikt, kan dus zelf eerst op bezoek gaan bij beide leerkrachten. 

Dat is echter niet noodzakelijk aangezien de tekst hierbij voldoende 

toelichting geeft bij wat er gebeurt. In de linkerkolom geven we telkens aan 

welke werkvorm de leerkracht gebruikt. 

 

4.1 Op bezoek in een tweede leerjaar 

 

 

 

 

 

Verkiezing  

 

 

 

 

 

Brainstorming  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringgesprek  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeruitstap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoekenwerk  

 

 

 

De uitwerking van een onderwerp gaat van start met het kiezen van een 

thema. Er staan vier thema’s op het bord. De twee thema’s die reeds aan bod 

kwamen, staan aangekruist. 

 

De leerkracht bouwt een moment in waarbij de kinderen hun voorkeur 

mogen uitspreken voor één van de resterende thema’s. De voorkeur van de 

kinderen gaat uit naar ‘de speelruimte’ . Het thema ‘het bos’ zal daarna aan 

de beurt komen. ‘Kiezen, waarna de meerderheid beslist’ is voor de 

kinderen een hele ervaring. 

 

In het videofragment gebeurt het verzamelen van ideeën aan de hand van 

een webschema. Op het ogenblik dat de leerkracht oordeelt dat er 

voldoende speelgoed en speeltuigen zijn opgesomd, komt een belangrijk 

aspect van haar rol als leerkracht aan bod. Ze stuurt bij, stimuleert de 

kinderen om verder te denken, vult aan met eigen accenten, en moedigt hen 

aan om nu plaatsen op te noemen waar er kan en mag gespeeld worden. 

Met andere woorden, ze verruimt de ideeën van de kinderen door gerichte 

vragen te stellen. 

 

Vervolgens gaan de kinderen in een kring zitten. Tijdens dit gesprek nodigt 

de leerkracht de kinderen uit mogelijke activiteiten voor te stellen. De 

leerkracht inventariseert die en (cf. haar rol als leerkracht) voegt er zelf nog 

een aantal aan toe. Op die manier krijgen de kinderen een zicht op wat hen 

de komende dagen te wachten staat. 

 

In het videofragment zien we de leerkracht een aantal voorbereidingen 

treffen zoals documentatie opzoeken, afspraken maken en zo meer.  

 

De eerste verkenningsactiviteit bestaat erin dat de leerkracht met haar 

kinderen op stap gaat in de omgeving van de school, op zoek naar plaatsen 

waar wel en waar niet kan of mag gespeeld worden. De aandacht gaat 

daarbij ook naar doelen in verband met verkeerseducatie en in verband met 

regels en afspraken, onder andere wat betreft het netjes houden van de 

omgeving. 

 

Daarna komen andere activiteiten aan bod om het thema verder te 

verkennen. Vooral dan om nieuwe ervaringen op te doen en om 

vaststellingen te formuleren. 

 

Daarvoor organiseert de leerkracht in dit voorbeeld hoekenwerk. Vijf 

opdrachten worden daarbij zelfstandig door de kinderen uitgevoerd. Ze 

hebben de keuze uit het beluisteren van een verhaal, Monopoly-junior, het 

ontwerpen van een eigen speelplaats, het invullen van het grondplan van de 
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Tekenen  

 

Tentoonstellen  

 

 

Onderwijsleergesprek  

 

Beschrijving  

 

Navertellen  

Briefwisseling  

 

Onderwijsleergesprek 

(onlangs vernieuwde) speelplaats en een sorteeroefening met afval. 

Telkens als een leerling klaar is met een opdracht, zet die een kruisje achter 

zijn naam in de juiste kolom. 

 

Met nog enkele andere activiteiten krijgen kinderen de kans om al hun 

indrukken te verwerken. Ze mogen die uiten via een tekening, een 

tentoonstelling en zo meer. Nadenken over wat nu geleerd werd zal daarbij 

niet achterwege blijven. Zo komen achtereenvolgens volgende activiteiten 

aan bod: 

- het opstellen van passende regels en afspraken voor een aantal 

speelruimtes 

- het invullen van de wandelroute met aanduiding van (on)geschikte 

plaatsen om te spelen, 

- het navertellen van het beluisterde verhaal, 

- het schrijven van een brief aan de burgemeester. 
 

Als afronding van het thema peilt de leerkracht naar het inzicht van de 

kinderen door hen enkele vragen schriftelijk te laten beantwoorden. 

 

Ten slotte bespreken ze samen nog eens de activiteiten die in de voorbije 

dagen uitgevoerd werden. Die activiteiten worden vervolgens op een 

weeklijn geplaatst, eerst klassikaal en achteraf als een individuele 

invuloefening.  

 

De video-opname over het tweede leerjaar eindigt met een fragment waarin 

de leerkracht allerlei gegevens noteert in haar ‘evaluatieschrift’ 
 

4.2 Op bezoek in een zesde leerjaar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

Ook in de derde graad is thematisch werken de regel, zij het dat voor 

bepaalde onderdelen van de leerinhoud de leerkracht sterk stapsgewijs te 

werk zal gaan. We gaan nu op bezoek in een zesde leerjaar waar gewerkt 

zal worden rond het thema ‘Vervoer’.  

 

Een thema als ‘Vervoer’ wordt hier niet enkel aardrijkskundig of 

geschiedkundig uitgewerkt, maar naast aspecten van de bestaansdimensies 

ruimte en tijd, zorgen aspecten uit de technische, maatschappelijke en 

andere dimensies voor een zinvolle invulling. Op die manier wordt er 

gewerkt volgens het principe van multiperspectiviteit. Zelfs de lessen van 

taal, wiskunde en andere leergebieden vinden hierbij aansluiting, wat 

evenwel geen ‘must’ is. 

 

De keuze van het thema en de voorbereiding in de klas verlopen als volgt. 

 

Inleidend vertelt de leerkracht kort hoe de keuze op het thema ‘Vervoer’ is 

gevallen. Er wordt verwezen naar ervaringen/ vaststellingen van 

voorgaande jaren en naar de tijd die aan het thema kan gespendeerd 

worden. 

 

De kinderen worden door middel van een woordspin uitgenodigd eerst 

ideeën voor zichzelf te noteren. Vervolgens worden die op het bord 

verzameld. Alle kinderen krijgen de kans om aan bod te komen. De 

leerkracht geeft structuur aan de gegevens die de kinderen aanbrengen. 

Herhalingen worden vermeden, soms wordt een idee anders geformuleerd. 

Bij het bekijken van het resultaat komen ze tot het besluit dat ze een keuze 
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Klassengesprek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijsleergesprek 

 

 

 

 

Leeruitstap 

 

 

 

Contractwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Voordragen 

 

Blindemanspel 

 

 

 

zullen moeten maken. De juf gaat uit van twee vragen. 

- Waarover willen jullie meer weten? 

- Wat staat er ons te doen? 

 

Tijdens het daaropvolgend klassengesprek wordt een aantal ideeën 

geopperd en voorstellen gedaan. Zo wordt een bezoek aan de luchthaven 

niet weerhouden, maar een bezoek aan het auto- en legermuseum wel. Ook 

een bezoek aan de stelplaats van MIVB kan doorgaan. Telefonische 

afspraken zetten de planning op punt. Na enkele pogingen om een goede 

titel te vinden, wordt ‘Te land, ter zee en in de lucht’ als titel gekozen. De 

leerkracht doet ten slotte een oproep naar de leerlingen om materiaal te 

verzamelen en ter beschikking te stellen van de klas. 

 

Aan de hand van het webschema, bereidt de leerkracht het thema verder 

voor door overleg te plegen met de duopartner. Samen plannen ze de 

activiteiten en trachten ze zich zo goed mogelijk te documenteren. Ook het 

opzoeken van leerplandoelen geeft mee richting aan de planning van de 

activiteiten. In andere leergebieden zal zo goed mogelijk op hetzelfde 

thema worden ingespeeld. 

 

De eigenlijke uitvoering van het thema gaat van start met een overzicht van 

de geplande activiteiten en de bedoelingen die de leerkracht daarmee heeft. 

Zo weten de kinderen wat hen te wachten staat en wat er van hen verwacht 

wordt. Met behulp van een gepaste kaart wordt de uitstap voorbereid. 

 

Vervolgens gaan ze op stap met het openbaar vervoer naar de stelplaats van 

de metro, het automuseum en het legermuseum. Een hele trip voor een rijk 

gevulde dag. 

 

Daarna is het moment aangebroken om aan het contractwerk te beginnen. 

Vooreerst zet de leerkracht de doelstellingen van deze werkvorm nog eens 

op een rijtje. Ook de werkplanning komt aan de beurt, samen met een 

aantal tips waarmee de leerkracht inspeelt op wat zij de vorige keer heeft 

opgemerkt en nu wil bijsturen. 

Dan gaat iedereen aan de slag. Zo moeten de kinderen volgende opdrachten 

afwerken binnen de voorziene tijd: 

 Een luisteroefening 

 Een opzoekwerk 

 Een vraagbaak 

 Een kruiswoordraadsel 

 Kentekens van landen herkennen 

 Een zweefvliegtuig maken 

 Een fotospel 

 Een constructie maken 

 Een oefening op de pc 

 Een kijkopdracht bij de video 

 Een natuurkundige proef 

 

Tijdens een aparte activiteit krijgen de kinderen de gelegenheid om een 

gedicht in verband met het thema, in te oefenen of er zelf een te maken. 

Een blindemanspel biedt de kinderen de kans om het begrip ‘vervoer’ ook 

eens vanuit een totaal andere invalshoek te benaderen. 
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Constructie maken 

 

 

 

 

Franse spreekles 

 

Opdracht uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringgesprek 

 

 

 

Klassenkrant 

 

 

Onderwijsleergesprek 

In nog een andere activiteit staat de dimensie ‘Mens en techniek’ centraal. 

Aan de hand van een handleiding kiezen de kinderen het geschikte 

materiaal en gereedschap om daarmee een constructie die ze ‘helikopter’ 

noemen, stap voor stap juist en veilig uit te voeren. 

 

Ook de Franse les sluit bij het thema aan. 

 

Tijdens een activiteit die aansluit bij de dimensie ‘Mens en tijd’ wordt 

vooral geoefend in het correct situeren van een aantal uitvindingen en 

vervoermiddelen op de tijdband. 

 

Het thema wordt afgerond door de kinderen te laten terugblikken zodat ze 

een totaaloverzicht hebben. Een belangrijk moment is daarbij een 

schriftelijke peiling waar het kan, mondeling of op een andere manier als 

het moet, vooral dan bij doelen waarvoor reeds een resultaat van de 

kinderen wordt verwacht. Het orgelpunt van het leerproces blijft de 

bevraging van de kinderen zelf. 

 

Na het schriftelijk beantwoorden van een aantal vragen waarbij vooral 

gepeild wordt naar de beleving van de kinderen, volgt daarover een 

kringgesprek. 

 

Vervolgens werken de kinderen aan een krant waarin voornamelijk de 

leeruitstap in de kijker wordt geplaatst. 

 

Ter afronding zien we nog een fragment van de herhalings – of 

syntheseles. 
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5 Schoolwerkplanning voor interactieve werkvormen 
 

 In de voorafgaande hoofdstukken is het ons voornamelijk te doen geweest 

om invulling te geven aan een rode draad door ons basisonderwijs. We 

hebben daarbij nogal wat toelichting gegeven bij het gebruik van 

interactieve werkvormen binnen het leergebied Wereldoriëntatie.  

 

In dit laatste hoofdstuk willen we die prioriteit omzetten in een echte 

schoolwerkplanning.  Daarmee reiken we een hand aan de directeur, de 

interne of externe begeleider. We willen ondersteuning bieden aan het team 

dat ervoor kiest om op het niveau van de school de interactieve aanpak in 

haar dagdagelijkse praktijk een plaats te geven.  

 

De suggesties die we hier aanreiken, hoeven niet allemaal uitgevoerd te 

worden en evenmin in de aangegeven volgorde. Wel is het aan te raden 

meerdere activiteiten te spreiden over verschillende bijeenkomsten en 

werkmomenten. Het is belangrijk het tempo en de hoeveelheid aan te passen 

aan de verwerkingsmogelijkheden van het eigen team. Daarbij hebben we 

niet enkel oog voor de draagkracht van het team als groep maar ook voor 

die van elk teamlid in het bijzonder.   

 

Vooreerst trachten we iedereen in dezelfde richting te laten kijken. Daarbij 

is de uitgangsvraag hoe elk teamlid op golflengte kan geraken. 

 

Als alle neuzen in dezelfde richting staan, nemen we het best een kijkje in 

de realiteit, waarbij ook de eigen praktijk aan een onderzoek wordt 

onderworpen. We doen allicht al veel goed zonder dat we er ons van bewust 

zijn. Hoog tijd dus om onszelf professioneel correct te kunnen inschatten en 

ons positief zelfbeeld wat bij te kleuren. Een gedetailleerde bespreking van 

een paar interactieve werkvormen dient verder als inleiding om er nadien 

zelf enkele uit te werken en in praktijk te brengen. Alle afspraken omtrent 

de geplande prioriteit die naar aanleiding van deze schoolwerkplanning tot 

stand komen, geven we ten slotte een plaats binnen het eigen 

schoolwerkplan. 

 

5.1 Op golflengte geraken  

 

 Het is belangrijk om na te gaan hoe de teamleden denken over ‘een 

interactieve aanpak’. Een eerste stap in de goede richting bestaat erin om 

het team rond de tafel te zetten en hen vrij van gedachten te laten wisselen 

over het onderwerp ‘interactieve werkvormen’. Als het team uit een vrij 

groot aantal leerkrachten bestaat, zullen we de groep uiteraard eerst 

opsplitsen in deelgroepen van telkens ongeveer vijf personen om nadien in 

een plenum de ideeën met elkaar uit te wisselen.  

 

Nadat iedereen zo wat zijn eerste ideeën daarover heeft mogen spuien, 

pakken we het onderwerp het best iets meer gestructureerd aan. In dit 

werkmoment wisselen we dan van gedachten over enkele stellingen. De 

bedoeling is uiteraard te achterhalen hoe de leerkrachten zich positioneren 

tegenover dit onderwerp. Dat kan als volgt verlopen. 

 

De deelnemers zijn verdeeld in groepen van ongeveer vijf personen. Elke 

groep bespreekt één stelling onder leiding van een aangeduide voorzitter. 

Ieder groepslid krijgt de gelegenheid zijn mening te verwoorden. Er wordt 

door een secretaris genoteerd wat aan bod komt in het groepje. Groepjes die 
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snel klaar zijn, kunnen een andere stelling naar keuze bespreken. Daarna 

geeft elke verslaggever toelichting bij wat er gezegd werd. De belangrijkste 

elementen uit de gesprekken worden samengebracht op een bord of flap. 

 

Volgende stellingen kunnen aan bod komen, waarvan we in bijlage 6 een 

kopieerblad toevoegen: 

 

- Als ik op de klassieke manier tewerk ga, dan weet ik dat alle kinderen 

dezelfde leerstof gekregen zullen hebben.  

- Ik werk liefst met steeds dezelfde werkvormen. Dat is het beste want na 

een tijdje kennen de kinderen die zo goed dat ze vlot op elkaar kunnen 

inspelen.  

- Ik vind dat bij al die werkvormen de kinderen heel veel tijd verliezen en 

eigenlijk niets bijleren.  

 

Vervolgens stellen we ons de volgende vragen en zoeken we de antwoorden 

in het resultaat van ons plenum. Indien nodig zetten we de teamleden weer 

aan het werk om hen over die vijf vragen gericht van gedachten te laten 

wisselen.     

 

- Op welke golflengte zit iedereen wat betreft het gebruik van 

verschillende werkvormen? 

- Hoe ver reikt onze kennis over de grote variatie aan werkvormen?  

- Welke ideeën leven er in het team over interactieve werkvormen? 

- Welke kijk hebben we op de verschillende mogelijkheden van heel wat 

werkvormen? 

- Hoe en wanneer kunnen we die werkvormen het best aanwenden? 

 

Daarna laten we hen in het leerplan op zoek gaan naar passages die 

betrekking hebben op het gebruik van interactieve werkvormen. De 

antwoordsleutel vinden we terug in dit praktijkboek bij punt 4.1 ‘Op 

golflengte geraken’. 

 

Dit onderdeel wordt het best afgerond door de tekst van het leerplan te laten 

becommentariëren en te vergelijken met de meningen die in de groep naar 

voren zijn gebracht. De conclusie zal alleszins luiden dat stappen zullen 

moeten gezet worden om in de geest van het leerplan – die steunt op de 

hedendaagse vernieuwende didactiek – het aanbod van Wereldoriëntatie 

vorm te geven via allerhande interactieve werkvormen.    

 

Een eerste stap daarbij kan erin bestaan om een zicht te krijgen op die brede 

waaier van allerhande werkvormen waarvan we zinvol en functioneel 

gebruik kunnen maken. 

 

 

 

 

5.2 Hospiteren  

 

 

 

 

 

 

 

Daarvoor gaan we in een tweede werkmoment in op werkvormen zoals ze 

in de praktijk te zien zijn. We kunnen hiervoor dankbaar gebruik maken van 

de video ‘Wereldoriëntatie 2000’, die ter ondersteuning van het nieuwe 

leerplan werd samengesteld. Hierop staan twee praktijkvoorbeelden, waarin 

onder andere verschillende werkvormen aan bod komen. 
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Suggestie 1 

 

 

Suggestie 2 

In het leerplan wordt een lans gebroken voor het gevarieerd en functioneel 

gebruik van het rijke gamma werkvormen dat leerkrachten ter beschikking 

staat. Dat wil niet zeggen dat kinderen alles zelf moeten kunnen ontdekken 

noch dat hen alles uitgelegd dient te worden. Dat betekent wel dat, 

naargelang van het soort competentie dat beoogd wordt, een bepaalde 

werkvorm de voorkeur zal krijgen. Ongeacht welke werkvorm er gekozen 

wordt, altijd zullen we erop letten de klemtoon te leggen op productief 

eerder dan op reproductief leren. 

 

Volgende suggesties kunnen daarbij zinvol zijn. 

  

- Uit beide getoonde praktijkvoorbeelden kan een ‘waaier’ van 

werkvormen samengebracht worden. Hiertoe gebruiken we bijlage 7.  

 

- De lijst in bijlage 8 geeft een (onvolledig) beeld van dat rijke gamma 

werkvormen. Die lijst kan naar eigen goeddunken verder aangevuld 

worden vanuit de eigen praktijk maar ook vanuit de getoonde 

praktijkvoorbeelden. De opdracht luidt: kruis in de lijst aan welke 

activiteiten getoond worden in één van of beide voorbeelden. De lijst 

kan bovendien aangevuld worden met activiteiten die niet in de lijst 

voorkomen. 

 

Suggestie 3 - Al dan niet hierop aansluitend kunnen we nog een volgende opdracht 

geven.  

Naast de variatie in werkvormen is er ook de mogelijkheid om de 

kinderen flexibel te groeperen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden: 

klassikaal, individueel, in groepjes... 

 

De opdracht hier bestaat erin de getoonde activiteiten te bekijken en te 

ordenen naar groeperingsvorm. Dat werkmoment wordt gevolgd door 

een bespreking van de resultaten. Hierbij komt zeker ook het element 

‘interactie’ expliciet aan bod. 

 

5.3 De (eigen) praktijk aftasten 

 

 We hebben zojuist werkvormen bekeken vanuit een praktijkvoorbeeld. We 

gaan nu eens even naar de eigen praktijk en vullen op het werkblad (zie 

bijlage 9) duidelijk en in korte bewoordingen een aantal kadertjes aan. Ook 

werkvormen uit de video, die we in de eigen praktijk toepassen, mogen we 

noteren. Voor deze opdracht werken we best eerst in kleine groepen. 

 

Vervolgens bespreken we twee of meer werkvormen, die we hebben 

samengebracht (video en klaspraktijk) en die volgens een bepaald criterium 

samenhoren in eenzelfde rubriek. We laten de leerkrachten ook verwoorden 

waarom ze die samennemen. Volgende vragen kunnen daarbij 

richtinggevend zijn: 
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 - Waarom neem je die bepaalde werkvormen samen ?  

- Welk criterium heb je gehanteerd ? Hoe zou je dat criterium nog anders 

kunnen verwoorden ? 

- Welke verschillende criteria zullen we in het oog moeten houden om 

voor een bepaalde doelstelling een gepaste werkvorm te kiezen? 

 

Dan presenteren we hen het werkblad (zie bijlage 1) waarbij drie criteria 

gebruikt worden om te rubriceren. De toelichting die te vinden is in punt 

4.3.2 ‘Een matrix’ kan hier gebruikt worden.  

 

De opdracht bestaat erin de werkvormen die ze op kaartjes hebben 

geschreven nu ook een plaats te geven in het schema. Laat de deelnemers 

daarbij zoveel mogelijk zelf aan het woord. Vraag hen wel naar hun 

motivering en zoek indien nodig samen (door suggestieve vragen) naar een 

oplossing. We houden wel goed de bedoeling voor ogen: het ‘brede gamma’ 

werkvormen overschouwen en aangeven dat we werkvormen het best 

evenwichtig gebruiken in functie van het (leerplan)doel dat we ons stellen.  

 

5.4 Gedetailleerde bespreking van enkele werkvormen 

 

 De toelichting bij de werkvormen in punt 4.4.2 ‘Enkele werkvormen 

naderbij bekeken’ kan hier gebruikt worden om ze nader toe te lichten. 

Daarvoor zijn allerlei mogelijkheden al of niet te combineren. 

 

- Elke leerkracht licht een door hem/haar gekozen werkvorm toe. 

- Elke leerkracht trekt een kaartje waarop een werkvorm staat en licht die 

toe. 

- Elke leerkracht geeft de toelichting en de andere collega’s dienen te 

zoeken naar de naam van de bedoelde werkvorm. 

 

5.5 Zelf enkele werkvormen concreet uitvoeren 

 

 Uit volgende suggesties kan er één gekozen worden om het team zelf 

enkele werkvormen concreet te laten uitvoeren. 

 

- Als onderdeel van een werkvergadering een aantal werkvormen 

inbouwen, bijvoorbeeld brainstorming, kringgesprek, carrousel… zodat 

de leerkrachten ervaren wat die werkvorm(en) inhoudt. 

 

- Uit de brede waaier van werkvormen kiest elke leerkracht één 

werkvorm die hij/zij nog niet heeft gebruikt. Iedere leerkracht neemt 

zich voor om die werkvorm uit te proberen in de nabije toekomst. De 

directie of een collega die de gekozen werkvorm wel onder de knie 

heeft, zal assisteren. Een nabespreking rondt de testperiode af. 

 

- Enkele collega’s demonstreren aan de andere leerkrachten een of andere 

werkvorm die ze goed beet hebben. Dat kan al of niet in aanwezigheid 

van leerlingen, tijdens de normale lesuren. Ook in een werkvergadering 

kan een collega demonstreren hoe een werkvorm op het niveau van 

volwassenen in zijn werk gaat en waarop het best gelet wordt. 
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5.6 Situering in het schoolwerkplan 
 

 De werking rond interactieve werkvormen maakt deel uit van 

schoolwerkplanning, meer bepaald bij de opdracht ‘een verantwoorde 

didactische aanpak’ (zie OKB opdracht drie).  

 

Het team dat samen op weg gaat rond interactieve werkvormen, dient ook te 

zorgen voor verdere opvolging. Daarvoor is het noodzakelijk de afspraken 

hieromtrent op te nemen in het schoolwerkplan. 

 

Wat daarin wordt opgenomen en op welke wijze dat geschikt en verwoord 

wordt, hangt in sterke mate af van de vormgeving die een bepaalde school 

aan het schoolwerkplan geeft. 

 

We kunnen hier dus enkel een aantal algemeenheden suggereren die op 

schoolniveau verder vorm dienen te krijgen. 

 

We denken dan aan de volgende punten. 

 

- Waarom kiezen we voor interactieve werkvormen? In welk breder 

kader kunnen we dat situeren? 

 

- Wat verstaan we onder interactieve werkvormen? 

 

- Welke plaats geven we aan interactieve werkvormen? 

 

- Wat verwachten we van elke leerkracht in opvolging van deze 

startvergadering(en) bij het werken aan Wereldoriëntatie … en 

eventueel aan andere leergebieden? 

 

- Op welke wijze zal er opvolging gegeven worden aan dit aspect opdat 

de kwaliteit van ons onderwijs er wel zou bij varen? 

 

- Wat wordt van elke leerkracht verwacht waardoor hij/zij kan aantonen 

dat hij/zij mee opstapt volgens de gemaakte afspraken? 

 

- Welke knelpunten zullen nog verder uitgeklaard worden? Wie wordt 

daarvoor aangesproken? Welke bronnen kunnen daarvoor geraadpleegd 

worden? 

 

- … 
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Bijlage 1 Een matrix voor interactieve werkvormen 
 

 groeperingsvorm  


 i

n
te

ra
ct

ie
  Klassikaal Groepswerk individueel 

 Belangrijkste persoon/personen bij de uitvoering van de werkvorm  

 

L  

 

Lk 

 

L 

 

lk 

 

l 

 

lk 

Luisteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gesprek 

voeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Opdracht 

uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Zelf 

bepalen 

(of : mee 

bepalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

L = leerlingen     l = een leerling     lk = leerkracht 
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Bijlage 2 Checklist (afpuntlijst) 

 

 

 

 beroepen 

 

 

 reglementering in de samenleving 

 

 

 milieu 

 

 

 verspreiding in de ruimte 

 

 

 evolutie in de tijd 

 

 

 voorwerpen 

 

 

 soorten 

 

 

 tijdsinvestering 

 

 

 de zin ervan... 

 

 

 kunst /creativiteit 

 

 

 ... 
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Bijlage 3 Kijkwijzer met vragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet het eruit ? 

 

 

Waar leeft het ? 

 

 

Hoe woont het ? 

 

 

Hoe is de familie samengesteld ? 

 

 

Welke geluiden maakt het ? 

 

 

Hoe loopt het ? 

 

 

Wat eet het ? 

 

 

Wat moet ik doen om het te verzorgen ? 

 

 

Welk nut heeft het voor de mens ? 

 

 

In welke mate is het een gevaar voor de mens ? 

 

 

Waarom is het mijn lievelingsdier? 

 

... 

 

Mijn lievelingsdier ! 
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Bijlage 4 Opdrachtenblad bij een ontdekpad 
 

 

Wat zie ik?           datum :__________ 

 

  

Wat hoor ik?            datum :__________ 

Waar we  

stoppen: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Ik zie: 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

Waar we  

stoppen: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Ik hoor: 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

   

 

Wat ruik ik?          datum : __________ 

 

 

Wat voel ik?            datum : __________ 

Waar we  

stoppen: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Ik ruik: 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

Waar we  

stoppen: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

Ik voel: 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

 

____________________________

__ 

____________________________

__ 
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Bijlage 5 Voorbeeld van zinvolle relaties leggen 

 
Thema in verband met de biotoop ‘vijver’. 

 

De componenten van ‘vijver’:  

  Water – dier – plant – mens  

 

Met deze componenten kunnen koppels gemaakt worden: 

  Water – water      water – dier      water – planten      water – mens 

  Dier – water       dier – dier       dier – plant         dier – mens 

  Plant – water      plant – dier       plant – plant        plant – mens 

  Mens – water      mens – dier      mens – plant     mens – mens  
     

Zet relatiewoorden (voegwoorden/voorzetsels/…) tussen die koppels. 

Aan 

Achter 

Als 

Behalve 

Bij 

Binnen  

Boven 

 

buiten  

dan 

dichtbij 

door 

en 

in  

na 

naar 

niet  

nu 

met 

of 

omdat 

ondanks 

Onder  

Op 

Over 

Rond 

Sinds 

Tegen 

Tegenover 

tussen 

uit  

van 

voor voorbij 

waar 

wanneer 

Zodat 

Zolang 

… 

Heel wat van de mogelijke combinaties kunnen ideeën geven… Van de combinatie kan een zin of vraag 

gemaakt worden, zodat de idee voor de kinderen duidelijker wordt.  

Dier (dicht)bij water Welke dieren leven (dicht)bij water? 

Dier in water Er zitten heel wat dieren in het water. 

Plant in water Welke planten staan in het water? 

plant omdat mens … 

mens tegenover plant … 

… … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

©



 

____________________________________________________________________________________ 

Wereldoriëntatie                                                                                              Met interactieve werkvormen 

81 

Bijlage 6 Stellingen in verband met de interactieve aanpak 
 

 

- Als ik op de klassieke manier tewerk ga, dan weet ik dat alle kinderen 

dezelfde leerstof gekregen zullen hebben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ik werk het liefst met steeds dezelfde werkvormen. Dat is het beste want na 

een tijdje kennen de kinderen die zo goed dat ze vlot op elkaar kunnen 

inspelen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ik vind dat bij al die werkvormen de kinderen heel veel tijd verliezen en 

eigenlijk niets bijleren.  
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Bijlage 7 Werkvormen in een praktijkvoorbeeld 

 
We bekijken het praktijkvoorbeeld van het tweede (zesde) leerjaar uit de video van Wereldoriëntatie.  

Hierbij willen we gericht kijken naar de toegepaste werkvormen. 

Noteer kort welke werkvorm(en) je ziet. Eventueel noteer je één of ander element dat van belang is bij die 

werkvorm.  
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Bijlage 8 Interactieve werkvormen 
 

Een spel 

- een quiz 

- een gezelschapsspel  

- een behendigheidsproef 

 

Een gespreksvorm 

- dialogisch leren 

- gerichte vragen stellen 

 

Directe instructie 

- een demonstratie 

 

Ontdekkende opdracht 

- nadenken over eigen strategische kennis 

- nadenken over eigen strategische vaardigheden 

- spreken over de eigen aanpak 

 

Een leeruitstap 

- exploratietocht naar … 

- speurtocht langsheen … 

- voelpad langs … 

 

Een simulatie van 

- een productieproces (bijvoorbeeld papier) 

- een leefsituatie in een bepaald land (bijvoorbeeld 

India) 

- een situatie over ‘als er geen … was’ 

(bijvoorbeeld (een wiel) 

- een situatie waarbij enkel ... voorradig is 

(bijvoorbeeld hout) 

 

Een kringgesprek over 

- een controversieel onderwerp (bijvoorbeeld tv 

kijken) 

- een waardedilemma (bijvoorbeeld waarheid) 

 

Een interview met 

- iemand van binnen de school 

- iemand van buiten de school 

 

 

Ontdekhoeken 

- met ontdekdozen 

- met opdrachtkaarten 

 

Vieringen rond 

- grootouders 

- kerstmis 

 

Een rollenspel over… 

- om een sociale vaardigheid uit te proberen 

(bijvoorbeeld een conflict oplossen) 

- om een historische gebeurtenis te herbeleven 

 

Een verhaal over … 

- vertellen 

- voorlezen 

- zelf lezen 

- beluisteren 

 

Een tekst schrijven over … 

- als een dagboek 

- als een projectboek 

- als een brief 

- als een krant 

- als een e-mail 

- als een zoekertje 

 

Een gast ontvangen in de klas 

- een auteur 

- een sportman 

- een postbode 

- een religieus 

 

Een voorstelling geven over … 

- als een expositie 

- als een demonstratie (bijvoorbeeld 

circusnummers, muziekinstrumenten bespelen) 

- als een dramatische voorstelling (bijvoorbeeld 

poppenkast) 

- als een poëzienamiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©



 

____________________________________________________________________________________ 

Wereldoriëntatie                                                                                              Met interactieve werkvormen 

84 

Bijlage 9 Werkvormen in de eigen klaspraktijk 
 

We hebben zojuist werkvormen bekeken vanuit een praktijkvoorbeeld. Ga nu eens even  

naar je eigen praktijk en vul hieronder (duidelijk en in korte bewoording) de kadertjes aan. Ook werkvormen 

uit de video die je in je eigen praktijk toepast, kunnen genoteerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 In mijn klas hanteer ik volgende werkvormen... 
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