Doel- en publieksgericht leren schrijven in de bovenbouw
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‘Dit is geen les, dit is echt.’
Blogs, e-mails, tweets, verslagen, websites...
we schrijven veel meer dan vroeger. Een
goede schrijfvaardigheid is een voorspeller
van schoolsucces, want schrijven is een
middel om je gedachten te ordenen en om
te leren. Kinderen moeten op de basisschool
dus goed onderwijs krijgen in het schrijven
van teksten, maar hoe?

In het onderzoeksproject Beter schrijven werkt
de CED-groep samen met de Universiteit van
Amsterdam en met basisschoolleerkrachten uit
de bovenbouw aan de verbetering van schrijfdidactiek. In dit project worden de inzichten
rond effectieve schrijfdidactiek vertaald naar
nieuwe schrijflessen. De leerkrachten voeren
deze schrijflessen uit en krijgen daarnaast training en coaching gericht op de toepassing van
de didactische principes in de eigen praktijk.
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Marijke Bakker werkt bij de CEDgroep. Ze werkte van augustus

De kinderen krijgen handvatten voor het genereren, organiseren, formuleren en reviseren van
teksten. De basis voor de ontwikkelde lessen
is een aantal strategieën die aansluiten bij de
structuur van verschillende tekstgenres: Bevers
om te beschrijven, kluns voor instructieteksten,
slak om te overtuigen, vos of vogels om iets te verklaren en opoe voor een goed verhaal (zie schema
op de volgende bladzijde).
Praxisbulletin 4

Marijke Bakker

2013 tot augustus 2015 mee aan
het onderzoek Beter schrijven in
samenwerking met de UvA. Haar
rol was trainer en coach van de
deelnemende docenten en medeontwikkelaar van de schrijflessen.
Ze maakt nog steeds deel uit
van het ontwikkelteam van de
schrijflessen.
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Strategieën voor beschrijven,
instrueren, verklaren en betogen
Strategie: beschrijven g BEVERS

1 BEkijk het voorwerp: Wat valt je meteen op? Noteer dit.

2 VERgelijk het voorwerp met andere voorwerpen van dezelfde soort:
Wat maakt dit voorwerp anders? Noteer de kenmerken.

3 Maak een Schema.
Strategie: verklaren g VOGELS

1 Beschrijf wat je gaat Verklaren.

Wat gebeurt er?

3 Wat zijn Gevolgen?

positief en/of negatief

2 Wat zijn Oorzaken?

Hoe komt het?

4 Wat gebeurt Eerst en wat Later?

5 Zet oorzaken en gevolgen in een Schema.
Strategie: instrueren g KLUNS

1 Noem de KLUs.
		

Wat moet het worden?
Wat is het eindresultaat?

2 Maak een lijstje van wat je Nodig hebt
voor de klus.

3 Beschrijf de Stappen één voor één.
Strategie: betogen g SLAK

1 Beschrijf de Situatie.

Wat is er aan de hand?

3 Geef een of meer Argumenten.

Waarom vind/wil ik dit?

2 Laat je Mening horen!

Wat vind/wil ik?

4 Eindig met een Klapper van een zin!

Naast deze procesgerichte aanpak is in de lessen
het communicatieve aspect van het schrijfonderwijs sterk naar voren gehaald. Alle schrijfopdrachten zijn doelgericht en hebben een concreet
publiek. De kinderen leren door te zien hoe een
ervaren schrijver de taak aanpakt en nog meer
door te ervaren hoe de lezer reageert op de tekst.
Bovendien sluiten de lessen zo veel mogelijk aan
bij de actualiteit.
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Modelen
Kinderen die nog weinig ervaring hebben in het
schrijven van teksten hebben een goed voorbeeld
nodig om van te leren – een ervaren schrijver om
de kunst af te kijken.
Een schrijver als gast in de klas is leuk, maar voor
functionele schrijfopdrachten bent u zelf een
ideaal model. Doe de schrijfaanpak in kwestie
hardop denkend voor op het bord. De kinderen
zien de tekst geschreven worden en krijgen zo een
kijkje in het denkproces van de schrijver.
Dat kan even wennen zijn, zeker in het begin als u
zelf de strategieën nog in de vingers moet krijgen.
Dat moet je voorbereiden. Het kan helpen om een
bijvoorbeeld een spiekbriefje te maken met de
essentie die u bij het modelen over wil brengen.
U kunt, afhankelijk van de behoefte van de groep,
verschillende stijlen van modelen kiezen. De kinderen in stilte laten toekijken en vragen wat ze hebben gezien, vraagt veel concentratie. Het is vooral
nuttig als het gaat om een strategie die nieuw is
voor de kinderen. In situaties waar de kinderen
eigen ervaringen hebben om in te brengen, kunt
u kiezen om te modelen in interactie. Bijvoorbeeld
bij het herhalen van een strategie.
Naast de strategie kunt u ook allerlei andere
kwesties in het leven van een schrijver modelen.
Bijvoorbeeld hoe je een zin beleefder formuleert,
jezelf motiveert, of hoe je je eerste versie verbetert. Vaak ontstaat de interactie vanzelf. De kinderen willen heel graag meedenken. U kunt zover
gaan dat u samen met de kinderen een tekst
schrijft.

Test je tekst
In het onderzoeksproject wordt aan elke schrijfopdracht twee lesuren gewerkt. De activiteiten
in het eerste lesuur leiden tot het schrijven van
de eerste versie van een tekst. Doordat de tekst
even blijft liggen, kan de jonge schrijver er in
de tweede les weer met een frisse blik naar kijken. Maar het grootste leereffect is dat hij in de
tweede les ziet wat de lezer met zijn tekst doet.

De spannendste vorm hiervoor is: test je tekst.
Een van de opdrachten in het project is het
beschrijven van schoenen. In de eerste les maken
de kinderen een beschrijving van hun schoen. In
de tweede les wordt het gevonden voorwerpenspel gespeeld, waarbij iemand aan de hand van
een van de beschrijvingen de juiste schoen moet
vinden. Hoe meer de schoenen van de kinderen
in de klas op elkaar lijken, hoe preciezer de teksten moeten zijn. Door te zien hoe een lezer met
behulp van jouw tekst een schoen zoekt, ervaart
een kind heel direct het effect van de tekst: je
denkt wel dat je het goed hebt opgeschreven,
maar is dat ook zo? Deze vorm van feedback
werkt goed bij beschrijvingen en instructies.
Een andere vorm van test je tekst is dat kinderen
aan de hand van een checklist elkaar helpen hun
tekst te verbeteren. Dat vinden ze heel moeilijk.
Veel kinderen vinden een tekst te snel goed. Ze
zijn vaak wel getraind in het verbeteren van taalfouten, maar over de opbouw van teksten weten
ze niet genoeg om die te kunnen beoordelen.

Hoe meer ze leren over de opbouw van verschillende soorten teksten, hoe beter hun feedback
op dit punt wordt.
De aangeboden strategieën helpen om meer
inzicht te krijgen in tekstopbouw, maar ook
een kritisch-stimulerende rol van u is belangrijk. Vraag door en wees niet te snel tevreden.
Stimuleer kinderen om uit te leggen waarom ze
iets goed vinden, of om een voorbeeld te geven
van hoe je iets anders of beter kunt zeggen.
Wat het voor kinderen ook lastig maakt om feedback te geven, is dat het snel persoonlijk wordt.
Het ontaardt soms zelfs in vriendjespolitiek.
Geef als leerkracht dan ook niet de opdracht om
de tekst te beoordelen, maar laat de kinderen
samenwerken om hun teksten nog beter maken.
Zo legt u de focus op het verbeteren in plaats
van op het beoordeeld worden.
Dit kunt u in het begin ook klassikaal doen. Het
nadeel is dat er dan te weinig tijd is om alle teksten aan bod te laten komen. Daar staat tegenover dat enkele teksten grondiger besproken
kunnen worden. Begrijp je alles wat er staat?
Hoe zou je het nog beter kunnen zeggen? Staat
alles erin? Leer kinderen aan om altijd eerst de
begrijpelijkheid, de inhoud, de opbouw en de
formulering te bespreken en pas op het laatst de
spelfouten.

Stimuleer kinderen
om uit te leggen
waarom ze iets
goed vinden,
of om een
voorbeeld te
geven van
hoe je iets
anders of beter
kunt zeggen

Inzichten uit onderzoek

Inzichten uit onderzoek die in de schrijflessen worden toegepast (Graham e.a., 2012)
Welke instructie geven we de leerlingen?
• Leer leerlingen strategieën voor het plannen,
eerste versie schrijven en reviseren van
verschillende soorten teksten. (Strategy
Development)
• Leer leerlingen zelf hun schrijfproces te sturen.
(Self-Regulating)
• Leer leerlingen de structuren van verschillende
tekstsoorten.

Praxisbulletin 4

december 2017

Hoe ondersteunen we de leerlingen?
• Ontwikkel arrangementen waar leerlingen samenwerken bij het
plannen, schrijven, terugkijken op en reviseren van hun teksten.
• Stel heldere en specifieke doelen.
• Laat leerlingen activiteiten uitvoeren die hen in staat stellen
ideeën te verzamelen en organiseren voordat ze een eerste
versie schrijven.
• Beoordeel én het schrijven én de vorderingen in het leren
schrijven. Geef daarop feedback die de leerling helpt verder te
komen.
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school, een jaarboek als afscheid voor groep 8,
een tijdschrift of een leesmap bij het zitje waar
ouders en andere gasten van de directeur moeten wachten.

Grote leerwinst en veel plezier
Een schrijfles kost op deze manier meer tijd
dan u waarschijnlijk gewend bent. De uitdaging is om hier tijd voor te vinden en de taalmethode los te laten wanneer daarin te weinig
ruimte is voor belangrijke onderwijsprocessen.
In taalmethodes worden soms bijvoorbeeld
veel verschillende stelopdrachten gegeven
Verhaal ‘een vreemde vogel’
zonder veel aandacht voor het schrijfproces of
de opbouw van verschillende tekstsoorten. De
Doelgericht schrijven voor een
focus van de leerlingen gaat dan naar ‘wat zal
echt publiek
ik nu weer eens verzinnen’.
Een leerkracht die de actualiteit wil volgen
Door publieksgerichte schrijfopdrachten te
voor een publieksgerichte opdracht hoeft zeker
koppelen aan andere vakken of aan actuele
niet alleen het nieuws te volgen, zoals bij de
situaties werken de kinderen gerichter aan
lessen in het onderzoek. Sluit vooral ook aan
tekstschrijfdoelen. De tijd die u extra besteedt,
bij de actualiteit op school. Als de kinderen van
betaalt zich terug. De kinderen zijn namelijk
kamp terugkomen, willen ze daarover schrijbeter te motiveren om het beste uit zichzelf
ven. Ook over het onderwerp van de les natuur
te halen en om hun tekst te herschrijven. Zo
en techniek of mens en maatschappij kunnen
leren ze meer.
ze schrijven. Ze kunnen verslag doen van een
De eerste resultaten van het onderzoek laten
proefje en het resultaat verklaren, of presentadat ook zien: leerlingen van wie de leerkracht
ties maken voor de ouderavond.
de nieuwe schrijflessen uit het project gebruikAl doende ontwikkelt u een neus voor situaties
te, schrijven na twee jaar significant beter dan
die u kunt uitbuiten. Over het algemeen worleerlingen van wie de leerkracht geen nieuwe
den de muren van de school volop benut voor
lessen gaf. Hoe meer van deze nieuwe schrijfhet publiceren van allerlei
lessen er werden gegeven,
teksten. In de klas hangen
hoe beter de teksten van de
Hoe kun je goed samenwerken ?
bijvoorbeeld posters over
kinderen waren.
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