FORMATIEF TOETSEN VO
OP VOLGORDE LEGGEN
(STRATEGIE 1)

WAAR DE LEERLING NAAR

WAAR DE LEERLING NU IS

HOE VERDER TE KOMEN

Ontwerpen van effectieve

Feedback geven die het

klassendiscussie,

leren vooruit beweegt.

TOE GAAT
LERAAR
Verduidelijken en delen
van leerintenties en
succescriteria
PEER
LEERLING

activiteiten en taken die
bewijs van leren opleveren.
Leerlingen activeren als bron van instructie voor elkaar.

Begrijpen van leerintenties

Leerlingen activeren om eigenaar te worden van hun eigen

en succescriteria.

leren.

Deze werkvorm behoort tot de eerste categorie waarin de leraar met de
leerlingen vaststelt wat de einddoelen voor de periode zijn. Als leraar ben
je dus goed op de hoogte van de kerndoelen of eindtermen naast van de
inhoud van je methode.
Als we uitgaan van een schrijfopdracht voor een taal is het van belang
dat de leerlingen weten wat ervan hen verwacht wordt. Om dit zichtbaar
te maken deel je drie voorbeeld teksten uit aan groepjes van maximaal
5 leerlingen. De teksten verschillen duidelijk in kwaliteit. Je vraagt de
leerlingen de teksten zelfstandig te lezen en vervolgens met elkaar op
volgorde te leggen van zwak naar goed. Daarna kunnen ze met elkaar
hun volgorde beargumenteren.

Deze argumenten worden klassikaal gedeeld en verzameld onder leiding
van de leraar. Met elkaar stel je zo succescriteria vast voor een goede
tekst
Om de teksten beter te kunnen waarderen is het verstandig om vooraf
items te geven waarop beoordeeld moet worden. In het geval van tekst
schrijven kunnen dat bijvoorbeeld zijn: spelling, structuur, zinsopbouw
en publiekgerichtheid. Indien gewenst kan de beoordeling ook op één
onderdeel worden bepaald. Met (een deel van de) de lesgroep kun je
bijvoorbeeld aandacht geven aan de structuur van een tekst om zo te
verdiepen op dat onderdeel. Het doel van de werkvorm is om te zorgen
dat leerlingen zich een reëel beeld hebben van de gestelde doelen.
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