Leren kun je observeren in een klas vol talent - taal
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talentontwikkeling

leren kun je observeren
in een klas vol talent

De kwaliteiten van elke leerling zo aanspreken
dat je leerlingen zich (h)erkend weten,
zelfvertrouwen ontwikkelen,
nieuwsgierig en gemotiveerd blijven
en zich willen en durven inspannen
hun mogelijkheden steeds verder uit te bouwen.

Dolf Janson

Is dit de beschrijving van jouw werkelijkheid?

www.janson.academy

www.janson.academy
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rechtdoen aan verschillen

WPO – artikel 8:

Voor een eerlijke selectie
moet iedereen dezelfde
toets maken.
Willen jullie daarom nu
allemaal in die boom
klimmen?

1.

2.

3
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Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat
de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Het wordt afgestemd op de voortgang in
de ontwikkeling van de leerlingen.
Het onderwijs richt zich in elk geval op de
emotionele en de verstandelijke
ontwikkeling, en op het ontwikkelen van
creativiteit, op het verwerven van
noodzakelijke kennis en van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden.
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Wat leer je op school?


Zorg dat je HET goede antwoord hebt.



Af hebben is belangrijk.



Stil zijn is belangrijk.



Meedoen en niet opvallen worden gewaardeerd.



De toets zegt of je iets weet of kunt.



…
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Wat zou je moeten leren op school?









Nieuwsgierigheid loont.
Nadenken moet en is vanzelfsprekend.
Samenwerken en verwoorden hebben meer effect.
Welk antwoord past hangt af van de bedoeling.
Kunnen is belangrijker dan ‘af hebben’.
Zelf herkennen of je je doel hebt bereikt is logisch.
Verschillend zijn is normaal.
…
www.janson.academy
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rijk basisonderwijs

Grote vaardigheid
INSPIREREN









Vergroot de motivatie.
Wek interesse.
Onderzoek reden verloren
motivatie.
Stimuleer tot kortdurende
activiteiten.
Benadruk positieve kwaliteiten.
Werk eraan om zowel motivatie als
vaardigheden te vergroten.
Stel korte-termijndoelen.
Structureer het leerproces door
opeenvolgende korte taken.
Houd nauw contact.
Volg de vorderingen.











Moedig aan tot durven te experimenteren
en fouten te maken.
…
Bied uitdagingen aan maar regel niet te
veel.
Houd de interesse vast.
Moedig aan anderen te coachen.
Werk aan het vergroten van de
vaardigheden.
Bied perspectief op het effect als die
vaardigheden beheerst worden.
Stel de mogelijkheden om te leren veilig.
Maak gebruik van feedback en reflectie.
Laat meer los als het vertrouwen in het
resultaat groeit.

…en het gaat dan niet
om het goede
antwoord, maar om
de kwaliteit van de
onderbouwing van
een oplossing.

niet verrijkt!
heeft als basiskenmerken:
 start vanuit verwondering en nieuwsgierigheid
 zelf laten denken
 zelf laten onderzoeken
 zelf laten ontwerpen
 eigen doelen stellen
 samenhang van inhouden
 samenhang tussen oefenen en toepassen


Grote motivatie

Geringe motivatie





DELEGEREN

STUREN
BANEN
Geringe
vaardigheid
© Dolf Janson - naar:
Claxton,
Chambers, Powell & Lucas (2011)
The Learning Powered School
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Sternberg



analytisch denken



creatief denken



praktisch denken

www.janson.academy
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Mentale modellen veranderen

activerende didactiek

van


Een manier van lesgeven
waarbij de leraar niet doet
wat de leerlingen moeten doen.

18

naar

 fouten voorkomen

van fouten leren

 gelijke monniken

erkende ongelijkheid.

 wat is het antwoord?

hoe kom je aan je oplossing?

 dit is de oplossing

wat is het probleem?

 iedereen hetzelfde

oefenen wat nodig is

 lesjes maken

echt leren

 voordoen-nadoen

zelf denken en uitproberen
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activeren is:
aan het denken
en onderzoeken zetten
vouwblaadje:
“Hoe krijg je
die ‘strepen’
er precies zo in?”
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betrokken
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Beschrijf wat
Beschrijf wat
jijdeze
ziet.man ziet

Nadoen
of zelf
kiezen?
24
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Welke hoort
er niet bij?

Herken je ze nog?
Competentie
Autonomie
Verbondenheid



Vragen (laten) stellen



Nieuwsgierigheid wekken



Zelf laten uitproberen, vergelijken en conclusies trekken



Samen genieten van rijke taal en taalvariatie



Laten reflecteren op inzet en aanpak



Eigenaarschap bewust maken



Trots en plezier oproepen en dat benoemen

gieter

gitaar

visite

niesde

www.janson.academy
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genuanceerde doelen
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hoe gaat een leerproces…?

Structurele
spanning

het plan of het beeld

de werkelijkheid

www.janson.academy
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De werking van de hersenen
Comfortzone

WAARNEMING

kennissysteem voldoet
of lijkt te voldoen

O
M

ZIEN

LANGE TERMIJN
GEHEUGEN

G
E
I

verzetten

kennissysteem schiet tekort

HOREN

RUIKEN

PROEVEN

GEEN INGANG
naar David A. Sousa ‘How the brain learns.’

© Dolf Janson

WERKGEHEUGEN

vermijden
verlammen

32

KORTE
TERMIJN
GEHEUGEN

N
G

Zone van (voortdurend) discomfort

VOELEN

V

filter

Zone van naaste ontwikkeling(ssprong)

a. óf kennissysteem staat licht onder druk
b. óf beheersbaar discomfort;
‘vluchten’ en ‘vechten’ hoort hierbij om
ontwikkelingssprong te maken

UITGANG
verdwenen

UITGANG
verdwenen

35
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anders leren kijken

basis voor deze aanpak

© Tanaka Tatsuya
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taalgebruik in een context

taal leren


betekenisvol leren 
sociaal leren 
strategisch leren 





interactie met omgeving
persoonlijke ervaringen/gedachten delen
zinvol binnen de context
zelfvertrouwen door acceptatie
nieuwsgierigheid en uitproberen variatie
smaak ontwikkelen door genieten van taal
leren van fouten door reflectie








taal gebruiken moet zin / effect hebben
woorden en betekenissen moeten functioneel zijn
een context levert criteria voor kwaliteit
een context nodigt uit tot onderzoek
een context noodzaakt tot samenwerken en
afstemmen met anderen
betekenisvol taalgebruik leidt naar leren over taal
geen taalontwikkeling zonder taalbeschouwing
op basis van deze ervaringen binnen contexten

Een thema is geen smoes om lesjes te laten maken!
www.janson.academy
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Je bent je de hele dag bewust van het feit
dat taal gebruikt moet worden
om taal te kunnen leren.

Je bent de hele dag alert
op situaties waarin voor leerlingen
de kennis van woorden en betekenissen
het verschil kan maken.
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taal rond breuken


breken – gebroken – breuk



teller – tellen – getal – talrijk



noemer – noemen – naam – gelijknamig



half – halve – helft – halfje



kwart – kwartier – kwartaal



heel – hele – helen – geheel – helemaal

½

78
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Je laat steeds weer merken
dat taal ertoe doet,
dat daaraan veel te ontdekken valt en
dat je daarin steeds weer
een stap verder kunt komen.

Is halfvol
hetzelfde als
halfleeg?

1/
1
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Oh!


Bedenk situaties waarin je “Oh” als zin gebruikt.



Probeer uit op welke toon je dan “Oh” zegt.



Bedenk situaties waarin je ‘oh’ combineert met
een of meer andere woorden (bv. “Oh ja”).



Zijn er dan ook verschillende manieren van uitspreken?

wij begrijpen elkaar

www.janson.academy
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netwerk

Je weet elke les te benutten
om van en door taal te laten leren:
door woorden en betekenissen te laten verbinden,
schemaatjes te gebruiken,
vragen te stellen en
vooral door taal (mondeling) te laten gebruiken.

82
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5
In de lokalen is te zien
waarmee de leerlingen bezig zijn:
daar zie je de woorden en betekenissen
die voor hen op dat moment actueel zijn
en betekenisvol moeten worden
of al zijn geworden.

www.janson.academy
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Woorden hebben veel aspecten:
- een klankvorm,
- een of meer betekenissen,
- die verwijzen naar allerlei kenmerken
die ook weer hun eigen woorden hebben,
- afleidingen en samenstellingen die allemaal
met dat grondwoord verbonden zijn.

Taal leren is in de eerste plaats
iets van de leerlingen:
zij moeten het doen,
zij moeten steeds initiatief kunnen nemen.
Jij bent wel hun belangrijkste
trainer èn supporter daarbij.

Ook kan daarbij het verschil tussen
letterlijk en figuurlijk een rol spelen.

Laat merken dat je zelf ook
nog steeds (over) taal leert!

88
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aspecten van vertellen bij beeld

voorbeeld



bv. tentoonstelling, eigen foto’s, proefjes, enz.

hoog
 [h] [oo] [g]
vergelijking : die flat is hoog
maat

: hoge temperaturen; hoge cijfers



introductie naar perspectief luisteraar

positie

: zij is iets hoogs bij de gemeente (fig.)



labelen van voorwerpen en handelingen



tegenovergestelde van laag; meer dan gemiddeld



volgorde in acht nemen (en benoemen)



de hoogte; de hoogheid; de verhoging; hoger; hogelijk



verbanden benoemen (en aanwijzen)



koninklijke hoogheid of koninklijke hoogte?



conclusie trekken of boodschap samenvatten

www.janson.academy
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Denkend en inlevend kijken!

De gele ballon (Chalotte Dematons)

90

 globaal en gedetailleerd
 labelen en ordenen
 samenhang herkennen en benoemen
 verhaal erbij bedenken
 hoe klinkt / ruikt / voelt het daar?
 kritisch kijken: is dat wat het lijkt?



 ook in hogere groepen!

www.janson.academy
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Wat zie je later in de krant?

94

Wat
zouden zij
tegen elkaar
zeggen?

95

betekenisvol

© Dolf Janson

Er is een concrete aanleiding.



Ik heb daarmee een doel voor ogen.



Ik beleef daar plezier aan.



Het is functioneel (voor mij of anderen).



Ik weet hoe ik dit straks kan gebruiken en toepassen.



Ik weet waarop ik moet letten bij de evaluatie.



Ik weet hoe ik kan bewijzen dat het doel is bereikt.

www.janson.academy
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Kranten als rijke bron

begrip


herkennen: waar gaat dit over, hoe heet dit?
wat is hier aan de hand?



verband zien: waar kwam ik dit eerder tegen?
wat weet ik al daarvan?



onderscheiden:



kiezen:

wat is hier anders?
wat is hier hetzelfde?

(NRC)

(PZC)

wat moet ik hier doen?
hoe pak ik dat handig aan?
hoe benut ik wat ik al weet?
www.janson.academy
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Noteer in twee minuten zoveel mogelijk woorden
die volgens jou horen bij wat je ziet op deze foto.

ontwerpend en onderzoekend leren

Uit: Janson & Oving (2015) Kwaliteitskaart De invloed van
wetenschap & technologie op opbrengstgericht werken in
andere vakken (School aan Zet)
www.janson.academy
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Woordvorming en
betekenisverlening

vergelijk met je maatje



waterverstuiver

Wat zijn de verschillen in jullie lijstjes?
Hoe verklaar je die verschillen?



worstmaker

graskweker



Hebben jullie samen meer verschillende
woorden, dan ieder alleen?



verkeersregelaar

kalverfokker



ziekenverzorger

trambestuurder



Maak samen jullie lijst nog langer.



grasmaaier

www.janson.academy
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Nederlandse woorden
in andere talen

Verwantschap andere talen


kracht



kraft (D)



achter



after (E)



oud



woud  wald (D) - wold, Woold, Paterswolde



boud  bald (D) - Balder



koud  kalt (D) - cold (E)

106
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 alt (D)













- old (E) - Oldenbroek

Jan-Kees
 Yankee (Am Eng)
faltistuol
 fauteuil (Fra)
drogerij
 drogue (Fra)drug
(Eng)drugs
Duinen
 dunes (Fra)
manneke
 mannequin (Fra)
koekje
 cookie (Eng)
schipper
 skipper (Rus)
kajuit
 kajuta (Rus)
ezel
 easel (Eng)
bromfiets  bromfiets (D)
daal(d)er
 dollar (Am Eng)

107
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Peuterzinnen als ingang
poesje lief

buurman maaien

ikke drinken
beker leeg

www.janson.academy
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Twee soorten? Wie of wat?

Peuterzinnen als ingang
zijn



doen





poesje lief

buurman maaien

beker leeg

ikke drinken








www.janson.academy
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1. Yuri een held?
2. Leuk mens jouw oma!
3. Huiswerk maken mijn leerlingen?
4. Oom Henk zwemmen?
5. De hockeyers kampioen!
6. Goed nummer dit!
7. Mijn beste vriend de dader?
8. Zweten die sporters!
9. Judoka’s in tranen.
10. Zo moeilijk deze oefening!

www.janson.academy
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grammatica als bril

relatie subject - predicaat



soorten zinnen: doenzinnen en zijnzinnen



Maak van enkele peuterzinnetjes een echte zin.



verschillende spelers met een rol



Wie /wat is hoofdrolspeler?



één speler met de hoofdrol



Hoe is de relatie hoofdrolspeler met doen of zijn?

www.janson.academy
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Aantal spelers
bij een werkwoord

meer spelers?


De kapper kamt haar haren achterover.



De kassière geeft hem € 5,00 terug.



De hardloper rent verder.



…

www.janson.academy
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één rol

- slapen



twee rollen

- verzorgen



drie rollen

- geven

www.janson.academy
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grammatica als bril

Werkwoorden ordenen






Kies drie werkwoorden met één rol
Kies drie werkwoorden met twee rollen



soorten zinnen: doenzinnen en zijnzinnen



verschillende spelers met een rol



één speler met de hoofdrol



de omstandigheden voegen informatie toe:

Kies drie werkwoorden met drie rollen

www.janson.academy



decor: feiten (plaats, tijd, e.d.)



drama: effecten, gevoelens, meningen, e.d.

www.janson.academy
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De boterham was bedekt met hagelslag.

Vanmorgen ben ik lekker vroeg opgestaan.
Hoofdrolspeler

ik

Soort zin

doenzin

Andere spelers

geen

Decor

vanmorgen

Drama

lekker vroeg

www.janson.academy
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Leg uit of dit een doenzin of een zijnzin is,
of, als dat allebei kan, hoe dat dan kan…

www.janson.academy
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grammatica:
op zoek naar samenhang





Welke woorden staan steeds bij elkaar?
Welke woorden horen bij elkaar?
Welke woorden zeggen iets over elkaar?
Welke woorden reageren op elkaar?

De oranjegekleurde
moedigde
Voortdurend
moedigde de toeschouwer
luidruchtige toeschouwer
de oranjegekleurde
schaatsers
aan. aan.
de schaatsers
voortdurend
luidruchtig

inzoomen op teksten


Wie of wat heeft/speelt hier de hoofdrol?



Op welke manieren wordt die/dat aangeduid?



Gaat het over ‘doen’ of over ‘zijn’?



Wat weet ik over het decor van dit verhaal?



Wat weet ik over het drama van dit verhaal?



Kan ik ontbrekende informatie toch
uit de tekst afleiden?

www.Janson.academy
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Dwaalwoord?

Betekenis geven
met klemtoon

www.janson.academy
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tekst uit krant
Het aandeel van Boeing is maandag, een dag na de
vliegramp in Ethiopië, op de beurs in New York
ruim 12,1 procent lager geopend.
Het aandeel stond op 374,20 dollar, ruim 332 euro.
Als dit verlies de rest van de beursdag aanhoudt, is
het de zwartste dag in jaren voor de Amerikaanse
luchtvaartfabrikant. Het ramptoestel was een
Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines.
www.janson.academy
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de omkering: schrijven

Hij heeft WiFi

zelf (of met een maatje) een tekst maken
soort - genre?
doel?
doelgroep?
 hoofdrolspeler(s)
 opbouw?
 kernwoorden?
 plot?
 zie je het voor je? (decor)
 voel je de sfeer? (drama)
 welke vragen roep je op?




De titel van deze cartoon is ‘draadloos’.
Wat maakt dat je deze cartoon grappig vindt.
Bedenk met je maatje ook twee voorbeelden, waarin op eenzelfde manier humor
ontstaat: door te spelen met woorden. Geef ze vorm via een tekening of foto.
Probeer deze voorbeelden uit op andere mensen: gaan ze erdoor lachen?

www.janson.academy
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aspecten van taalgebruik

Contexten?
Koopzegels?

De context bepaalt
Goedemorgen…
uw vervoersbewijs…








Leg allemaal
je pen neer!
Wilt u iets
drinken?

betekenis
functie
vorm
ordening
woordkeus
bedoeling

www.janson.academy
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betekenisvol


Er is een concrete aanleiding.



Ik heb daarmee een doel voor ogen.



Ik beleef daar plezier aan.



Het is functioneel (voor mij of anderen).



Ik weet hoe ik dit straks kan gebruiken en toepassen.



Ik weet waarop ik moet letten bij de evaluatie.



Ik weet hoe ik kan bewijzen dat het doel is bereikt.

Voorbeeld: spelling


Het echte probleem staat niet centraal.



De manier van oefenen past niet bij het leerproces.



De toets sluit niet aan bij de manieren van oefenen.



Er is geen transfer naar toepassingen.



Het oefenen is gericht op de korte termijn.



Leerlingen voelen zich niet eigenaar.



Leraren begrijpen zelf niet wat ze waarom doen.

www.janson.academy
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Spelling is…


Weergeven van gesproken of gedachte
taal in (letter)tekens.



Correcte spelling betekent: weergave
volgens de geldende spellingafspraken
(Groene Boekje).

137

Waarop moet ik letten?

1

Horen (denken) en Goed uitspreken; wat zijn (voor mij) moeilijke klanken?
nazeggen

2

Onderscheiden
(auditief)

Herken ik alle klankgroepen (niet teveel en niet te weinig)?
Hoor en onthoud ik ze in de goede volgorde?
Hoor ik welke de klemtoon heeft?

3

Herkennen /
identificeren
(auditief)

Herken ik de categorie die hierbij hoort? Moet ik hier een
regel toepassen? Hoort hier een verhaal bij? Herken ik waar
ik keuzes moet maken? Weet ik wat ik moet kiezen (en
waardoor)? Waarover twijfel ik nog? Enzovoort

4

Opschrijven

Zie ik het voor me?
Opletten dat ik alle struikelpunten goed doe.
(tijdens schrijven:) zijn de letters duidelijk te onderscheiden?

5

Controleren

Heb ik nu aan alles gedacht? Klopt wat er nu staat? Kan ik
beredeneren waarom ik het woord zo heb geschreven?

6

Toepassen in
eigen teksten

Herken ik als ik schrijf de categorieën die ik al heb geleerd?
Herken ik in de woorden die ik wil schrijven klanken waarbij
ik moet kiezen welke letters daarbij passen? Weet ik hoe ik
dat te weten kan komen?

woordenschat

Waar gaat het
om?

Fase

Extra

Leren kun je observeren in een klas vol talent - taal
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proces van leren spellen
1.

horen/nazeggen

2.

onderscheiden

3.

herkennen

4.

schrijven

5.

controleren

6.

toepassen in teksten

juiste uitspraak
klanken
klankgroepen
wel/niet klemtoon
categorie(ën) en letters
duidelijk en compleet
zijn er fouten en snap ik
waardoor ik die fout heb
gemaakt?

klinkers

lange klinker

korte klinker

(monoftong)
Bij het uitspreken van
korte klinkers zijn de
gezichtsspieren
ontspannen
Er volgt ook altijd een
medeklinker.
Bij het uitspreken van
lange klinkers zijn de
gezichtsspieren meer
gespannen, doordat
er meer spieren bij
betrokken zijn

tweeklank

sjwa
sjwarabakti-vocaal

[aa]1

[a]

(diftong)
[ei]

[ee]

[e]

[ou]

[eu]

[i]

[ui]

[ie]

[o]

[oe]

[u]

[ə]

[oo]
[uu]

daarvoor leerde ik spellen!
1 Tussen rechte haken geplaatste tekens geven de spraakklank weer, niet de schrijfwijze.

www.janson.a
cademy
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medeklinkers
De medeklinkers
die ongeveer op
dezelfde plaats in
de mond worden
gevormd, staan
horizontaal op
gelijke hoogte in
het schema.

1

2

3

[p]

[b]

[m]

[f]

[v]

[t]

[d]

[s]

[z]

[k]
[ch]

4

5

13/14-11-2019

6

misvattingen huidige praktijk
als oorzaak van problemen

[w]
[n]

[r]
[l]

[j]

[ng]
[g]

[h]



Werkwoorden als probleemcategorie



Werkwoorden = veranderlijke woorden



Introductie al in middenbouw



Discrepantie met rest spellingdidactiek (klank)



Grammaticale basis: lege termen en trucjes
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problematische persoonsvormen






Werkwoorden, waarvan de stam eindigt op de klank [t], geschreven met d.
Hiervan bestaat in de tegenwoordige tijd een vorm die eindigt op –d
(net als bij niet-werkwoorden), maar ook een vorm die eindigt op –dt.
(word – wordt).
Werkwoorden waarvan de stam eindigt op de klank [t], geschreven met d of t,
die in de verleden tijd een extra –d of –t krijgen (die niet is te horen) en
waarvan ook een vorm bestaat (vaak als zelfstandig naamwoord of
infinitief (hele werkwoord) met maar één –d of – t.
(laadde naast (de) lade, plantten naast (de) planten).
Werkwoorden, waarvan de infinitief (hele werkwoord)
begint met een prefix als be-, ge-,ver- of ont- en
het voltooid deelwoord eindigt op de klank [t], geschreven met een d.
Hierdoor ontstaat verwarring tussen de persoonsvorm en
het voltooid deelwoord. (benoemt – benoemd; gebeurt – gebeurd;
vermoedt – vermoed; ontvreemdt – ontvreemd).
www.janson.academy www.hettaallab.nl
www.janson.academy
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13/14-11-2019

letters (22 + 4)

Schrijfwijze van de [ei]


benoem je
met hun
alfabetnaam

Steeds twee letters, ook in verbonden schrift!

nb:
y is een
Griekse i
www.janson.academy
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anders oefenen:









aandachtspunten

categorie i.p.v. woordpakket
één categorie tegelijk
fasen 1, 2, 3 en 5: mondeling
in tweetallen / soms drie- of viertallen
bewust van eigen leerproces
ingebouwde differentiatie
niet klassikaal hetzelfde
toepassen in eigen tekst (fase 6)
als proef op de som
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Niet voortdurend ‘toetsen’



Sfeer van ‘samen leren’ creëren



Doelgericht oefenen door elke leerling



Toepassing verwachten (spellinggeweten)



In het lokaal woorden, zinnen en plaatjes



Leerlingen bedenken dictees



https://t.co/wGBxZDyIZX
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13/14-11-2019

oefenen…


Begrijp ik wat er te leren is?



Herken ik wat ik hieraan nog lastig vind? (Welke fase?)



Wat heb ik nodig om het beter te gaan doen?



Wie kan me daarbij helpen?



Welke oefeningen passen daarbij?



Zijn er momenten te vinden om het extra te doen?



Heb ik nog meer uitleg nodig?
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zelfstandig


gehoorzaam



geen directe aandacht leraar  betrokken



taak is bekend



doelgericht



zonder te storen



gaan voor resultaat



niet afgeleid



intensief



werken met criteria

verantwoordelijk

Samen met leerlingen afgesproken criteria over:


aard van het ‘product’



functie resultaat (antwoord/oplossing/…)



gebruikte bronnen en materialen
aard van de activiteiten



impulsen onder controle



doorzetten





op tijd (klaar)



aanspreekbaar voor anderen



manier / vorm van presenteren



planning in tijd en ruimte



betrokkenen

moeten

151
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voorbeelden

materialen en opdrachten

 Lees drie boeken van dezelfde schrijver.



voldoende open (te maken)?



betekenisvol (te maken)?



uitdagend qua moeilijkheid?



haalbaar qua complexiteit?



nieuwsgierig makend qua inhoud?



aansluitend bij interesse?



nieuwe interesse wekkend?



geschikt (te maken) voor samenwerken?



niet te snel uitgevoerd?

Benoem daarna de kenmerken waaraan
je boeken van deze schrijver herkent.
Geef bij elk van de gekozen kenmerken
een voorbeeld uit alledrie de boeken.


Zoek in tenminste drie papieren en
drie digitale bronnen informatie over de opvang
van vluchtelingen in ons land door de eeuwen heen.
Vergelijk deze informatie met elkaar.
Wat zijn overeenkomsten en wat verschillen?
Staan er alleen feiten in of herken je ook
meningen? Geef daarvan voorbeelden!
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leercyclus

doelgericht
oefenen?
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visueel rijmen

Leren denken vanuit de lezer

Woorden die er aan het eind hetzelfde uitzien.
Die rijmwoorden lijken dan te rijmen, maar qua klank klopt dat
toch niet…
Voorbeelden:
fabel
- tabel
offeren - stofferen
gelijk
- mogelijk
Vraag: begrijp je waardoor deze woorden toch niet ‘echt’ rijmen?
Opdracht: verzin nog drie paar van zulke visueel rijmende
rijmwoorden.
Maak nu een gedichtje waarin je tenminste drie van zulke visuele
rijmwoordenparen gebruikt.
Het niet-rijmende rijmschema mag je zelf kiezen.

Maak een gebruiksaanwijzing voor…
 een deur die naar binnen opengaat
 de kortste route vinden met Google-maps
 je huisdier.
Schrijf een rondleiding door onze school voor
bezoekers onder schooltijd.
Illustreer die met verhelderende foto’s
op belangrijke ‘knooppunten’.

(bron: www.hettaalab.nl/Overeenkomsten-in-taal/
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