ONDERWIJS
MAAK JE
SAMEN

HEBBEN ZE VAN JOU GELEERD?
20 MANIEREN OM TE BEPALEN OF DE LEERLINGEN DE
INSTRUCTIE OF DE LEERSTOF HEBBEN BEGREPEN.

Maak een kapstok

Creëer

Zoek de valse

Groepeer de begrippen die aan bod zijn

Creëer of ontwerp iets iets aan de hand van de

Maak een eigen ‘zoek de valse’ en schrijf 3

gekomen op de juiste manier in een

informatie die je net hebt gehoord.

beweringen op die te maken hebben met de

kapstok.

leerstof (1 klopt niet).

Vat samen

Beschrijf

Maak tweetallen. Vat de instructie samen. De ander kan aanvullen of

Beschrijf de belangrijkste leerstof in 3 zinnen.

verbeteren.

Als je kinderen deze opdrachten uit laat voeren in groepjes, kun jij rondlopen, individuele vragen stellen en krijg je
(nog) meer inzicht in het begrip van leerlingen.

Ga op zoek

Noteer

Wissel uit

Ga opzoek naar 3 klasgenoten die dezelfde

Wat is er ‘blijven kleven’? Noteer de

Wat heb je geleerd? Wissel in tweetallen uit en

strategie gebruiken als jij.

belangrijkste woorden op een post-it.

geef aan of de ideeën van jouw klasgenootje
kloppen.

Beargumenteer

Illustreer

Geef minimaal 2 argumenten/redenen waarom jij denkt dat je de leerstof

Illustreer met behulp van een tekening of schema wat jij hebt

hebt begrepen.

geleerd.

Luister goed naar wat kinderen zeggen. Hebben ze de leerstof betekenis kunnen geven en het zich eigen gemaakt of ‘herhalen’ ze wat jij net zei?

Experimenteer

Schud en pak

Ontwikkel

Bedenk een experiment om te testen of jij

Maak twee- of viertallen. Schud de kaartjes

Ontwikkel je eigen quiz en bedenk minimaal

de leerstof begrijpt.

en pak een kaartje uit het stapeltje. Geef

3 vragen over de leerstof.

antwoord op een vraag die te maken heeft
met de leerstof.

Geef een voorbeeld

Beoordeel

Laat zien dat je de instructie hebt begrepen door middel van

Beoordeel de instructie of jouw begrip ervan met een waarde

3 voorbeelden.

van 1 t/m 10.

Als kinderen de instructie niet hebben begrepen. Wat ga je dan doen? Ga je de instructie herhalen of zorg je voor een andere aanpak?

Stippel uit

Speel een rollenspel

Test

Stippel uit hoe je dit te weten bent gekomen

Laat door middel van een rollenspel zien of je

Test wat je net hebt geleerd in een nieuwe

(wat waren de denkstappen?).

de leerstof hebt begrepen.

situatie of context. Klopt het hier ook?

Vergelijk

Maak af

Vergelijk wat je geleerd hebt met een klasgenootje. Wat is hetzelfde?

Maak deze regel af en geef 2 voorbeelden.

Wat is anders?
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