week 41 – 10 oktober 2016
Handleiding niveau A en B
les 1 en 2

Sportkleding beschrijven
Taalhandeling:
Schrijftaak:

Beschrijven
Sportkleding beschrijven
en daarvan een

Beschrijven

Ervaarles
(gymschoen
beschrijven)

dominospel maken
Lesdoel:

Nieuwsbegriponderwerp:

Leerlingen passen de
strategie voor
beschrijven

Instructieles
(droomeiland)

(BEVERS) toe
Kunstgras

(sportkleding
beschrijven)

Oefenles

De Nieuwsbegrip schrijflessen werken met één handleiding voor A en B.
Aanwijzingen voor verschillen tussen A en B en voor werken met zwakke en
sterke leerlingen vindt u in de handleiding en op blz. 6.

Overzicht van de twee lessen
Les 1
0. Voorkennis oproepen: verschillende soorten sportkleding.
1. Uitleg: wat ga je schrijven?
2.
3.
4.
5.

Voorkennis oproepen: de BEVERS-strategie.
Bekijken en vergelijken: tweetallen bekijken en vergelijken twee sportoutfits.
Schema maken: kenmerken uit 3 gebruiken en schema invullen.
Schrijven: beschrijving van sportkleding en dominokaarten maken.

Les 2
6. Test je tekst 1: groepen van leerlingen spelen om beurten elkaars dominospel. De
anderen observeren.
7. Test je tekst 2: met checklist bespreken wat volgende keer beter kan.
8. Terugkijken op het schrijven.
9. Eventueel een definitieve versie van het spel maken.

Voorbereiding
Lees vooraf beide lessen door.
De leerlingen gaan (kleine) dominospellen maken: spellen waarin acht plaatjes gekoppeld
worden aan beschrijvingen. De formats vindt u in de bijlage.
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Handleiding Les 1

•
•

Voor de leerlingen:
opdrachtblad
dominokaarten: met aan de ene kant een plaatje en aan de andere kant ruimte om
een tekst op te plakken

•
•

kaartjes om de teksten op te schrijven voor het dominospel.
een leeg blaadje

•
•

Lees beide lessen door.
Deel de leerlingen in drie of vier groepen in. Elke groep werkt aan een dominospel
met een ander soort sportkleding: Voetbal, vechtsport, turnen of tennis. Elk
dominospel heeft maximaal 8 dominokaarten. Bepaal of u alle dominokaarten gaat
gebruiken. Zorg dat de leerlingen die werken aan hetzelfde spel bij elkaar in de buurt
zitten.

Wat gaan we schrijven?
1. Breng het Nieuwsbegriponderwerp (kunstgras) ter sprake en vertel dat de leerlingen
verschillende soorten sportkleding gaan beschrijven. Bedenk met de klas een paar
voorbeelden van verschillende soorten kleding voor verschillende soorten sporten.
2. Vertel de leerlingen dat ze vandaag dominospellen gaan maken. Vier groepen
leerlingen maken elk een klein dominospel van 8 dominokaarten waarin steeds een
beschrijving van sportkleding gekoppeld moet worden aan het bijbehorende plaatje.
In deze les maakt elke groep een dominospel over kleding die bij een bepaald soort
sport hoort. Dat wordt in de volgende les uitgetest door een andere groep.
3. Bespreek met de leerlingen wat ze hebben geleerd in de vorige lessen over
beschrijven. De leerlingen schrijven op wat de letters van de afkorting BEVERS
betekenen.
Differentiatie: Ondersteun de zwakke leerlingen bij het ophalen en
opschrijven van de strategie. Model zo nodig nogmaals de strategie.

Sportkleding bekijken (BE) en vergelijken (VER)
1. Zet de groepen die hetzelfde spel maken bij elkaar in de buurt. Binnen een groep
werken leerlingen in tweetallen samen. Elke leerling krijgt een dominokaartje met het
plaatje dat hij of zij gaat beschrijven. De tweetallen bekijken en vergelijken hun
plaatjes met elkaar. De leerlingen bekijken ook de andere plaatjes uit de groep ter
vergelijking.
2. Op welke categorieën kunnen de leerlingen de sportkleding vergelijken? Laat de
leerlingen daar aantekeningen van maken. Benadruk dat de leerlingen alleen de
kleding moeten beschrijven, dus niet de persoon die de kleding aanheeft.
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Differentiatie: Vanaf opdracht 2 kunt u de betere schrijvers zelfstandig laten
werken. Help leerlingen die minder taalvaardig zijn aan de instructietafel.

Een schema maken (S)
Laat de leerlingen nu individueel de kernmerken van de sportkleding in een schema
zetten. Laat hen ook de volgorde bepalen waarin ze de kenmerken gaan beschrijven. De
tweetallen mogen elkaar helpen.
Differentiatie: Help leerlingen die minder taalvaardig zijn aan de instructietafel.

De beschrijving maken
Zorg dat elke leerling een leeg kaartje heeft. Laat leerlingen nu de beschrijving maken.
Wijs hen erop dat tekst kort en duidelijk moet zijn, anders past het niet op het kaartje.
Daarnaast is het handig om de beschrijving eerst op een los blaadje te schrijven en de
tekst daarna netjes over te schrijven op het kaartje.

Afronding
Laat de leerlingen nu in de groepen de spellen maken. Het gaat zo:
De groep gaat in een cirkel staan, waarin iedere leerling zijn eigen dominokaart
vasthoudt, maar het kaartje met de beschrijving doorgeeft aan zijn rechter buurman. Zo
heeft iedereen een dominokaart (met het eigen plaatje) én de beschrijving van een ander
om ernaast te plakken. Laat de leerlingen even testen of ze alle dominostenen naast
elkaar kunnen leggen (het plaatje op de ene dominosteen past naast de beschrijving op
de andere dominosteen enzovoort) voor ze de beschrijving op de dominokaart
vastlijmen.
Vertel de leerlingen dat ze in de volgende les het spel van een andere groep uit gaan
proberen. Voor het midden en noorden van Nederland is dat na de herfstvakantie.

Handleiding Les 2

•
•

Voor de leerlingen: het opdrachtblad.
Voor de leerlingen: het dominospel van een andere groep.

•
•
•

Lees de les door.
Controleer of de spellen volledig zijn.
Bepaal of u de spellen klassikaal gaat uitproberen of in twee subgroepen. In het
eerste geval spelen de groepen om beurten het spel van een ander en kijkt de rest
van de klas toe. In het tweede geval is de klas in tweeën gedeeld en spelen er twee
groepen terwijl de andere groepen observeren.
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Test de tekst: het spel van een andere groep uitproberen
De groepen testen om beurten het spel van een andere groep uit. De leerlingen lezen de
tekst hardop voor en bepalen samen hoe het spel aan elkaar past.
De andere leerlingen observeren hoe de anderen hun spel spelen:
- Kunnen de spelers de tekst begrijpen?
- Is de tekst duidelijk genoeg om het plaatje te vinden?
- Wat is er nog niet duidelijk genoeg?
Differentiatie: Laat de helft van de klas zelfstandig werken, terwijl u de andere
helft intensiever begeleidt.

Bespreken wat er nog beter kan
De leerlingen bespreken in tweetallen wat er verbeterd kan worden aan hun beschrijving
aan de hand van de checklist die is gebruikt in opdracht 5. De leerlingen geven aan wat
ze de volgende keer anders zouden doen.

Terugkijken en het schrijven bespreken
De leerlingen beantwoorden de vragen. Kijk met de klas terug op hoe de leerlingen de
BEVERS-strategie hebben toegepast. Bespreek de antwoorden op de vragen

Afronding
Laat de leerlingen de opdrachten en (een kopie van) hun werk opbergen in hun map.

Verschillen in de lessen tussen niveau A en B
A

B

Opdrachtblad

Groepering in groep 5/6-taal

Formulering in groep 7/8-taal

Opdracht 3

Lijstje maken van kenmerken

Schema of lijstje maken

tekstniveau

Van de leerlingen mag verwacht

Van de leerlingen mag verwacht

worden: een tekst met minder
samenhang en zwakkere
woordkeus dan bij B.

worden: een meer
samenhangende tekst en een
betere woordkeus dan bij A
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Rubrics
Hoe duidelijk is de beschrijving?

A1

A2

B1

B2

De lezer kan de

De lezer kan de tekst

De lezer begrijpt de

De lezer begrijpt

tekst nog niet goed
begrijpen

begrijpen. Het is nog

tekst. Hij denkt dat

precies bij welk

niet duidelijk bij welk

hij weet bij welk

plaatje het hoort.

plaatje de tekst

plaatje het hoort,

Geen twijfel mogelijk.

hoort.

maar het is niet

Helemaal goed!

goed.

Zijn de kenmerken goed gekozen?

A1

A2

B1

B2

Met deze
kenmerken weet je
niet over welke

Met deze
kenmerken weet je
over welke

Met deze kenmerken

Met deze kenmerken

kan de lezer

kan de lezer het

misschien het

juiste plaatje zeker

sportkleding het
gaat.

sportkleding het
gaat. Maar je weet
nog niet genoeg
om het plaatje te

juiste plaatje vinden.

vinden.

Maar de lezer twijfelt
nog.

herkennen.

Zijn de woorden goed gekozen?

A1

A2

B1

B2

Veel kenmerken zijn

Veel kenmerken zijn

Bijna alle kenmerken

Elk kenmerk is

nog niet met de juiste

al met de juiste

zijn met de juiste

precies met de juiste

woorden beschreven.

woorden beschreven.

woorden beschreven.

woorden beschreven.

Niveaus bij Nieuwsbegrip Schrijven
Verschillen tussen leerlingen kunnen op het gebied van schrijfvaardigheid groot zijn. In
de Nieuwsbegrip schrijflessen gaan we hier op de volgende manieren mee om:
• Niveau A en B hebben verschillende opdrachtbladen. De instructies zijn op niveau
A eenvoudiger geformuleerd en opdrachten kunnen eenvoudiger zijn.
•
•

•

A en B hebben dezelfde handleiding. De schrijftaak en de lesopbouw is op beide
niveaus hetzelfde. Soms geeft de handleiding aan wat het verschil is tussen A en B.
Aan leerlingen uit groep 5-6 stelt u andere eisen dan aan leerlingen in groep 7-8
waar het gaat om de kwaliteit van hun tekst. Deze eisen vindt u terug in de rubrics:
niveau A presteert op A1 en A2, B presteert op B1 en B2. Rubrics zijn opgenomen in
instructie- en oefenlessen, niet in ervaarlessen.
In de handleiding vindt u tevens extra aanwijzingen voor zowel snelle als
langzame leerlingen. Dit zijn aanwijzingen die voornamelijk betrekking hebben op
meer of minder ondersteuning. Voorbeelden zijn een extra stukje schrijven voor
snelle leerlingen en werken aan de instructietafel voor langzamere leerlingen.
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